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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

صنعة أيب يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت رواية أيب احلسني علي بن أمحد بن حممد املهلي أخرب به 
 عنه الشيخ أبويعقوب يوسف بن يعقوب ابن إمساعيل بن خرزاذ النخريمي 

ة عليه قال أخربىن أبواحلسني بن ازاذ قراءأخرب به الشيخ أبويعقوب يوسف بن يعقوب بن إمساعيل بن خر
يت عليه يف شهر رمضان سنة إحدى وسبعني وثلثمائة قال القاسم بن خمتار عن علي بن أمحد املهليب بقراء

  داود بن حممد املروروذي عن يعقوب 

  النون والالمباب

هتنت السماء نت قال أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت قال األصمعي عبد امللك بن قريب يقال 
  : تانا وهتلت تل تاال وهن سحائب هنت وهتل وهو فوق اهلطل، قال امرؤ القيس يف التهتان

  كلى من شعب ذات سح وتهتان  دموعي في الرداء كأنها فسحت

  : قال أبوالفوارس

 كانت من أديم واحد فهي سطيحة وإذا  إذا كانت المزادة من أديمين فهي شعيب

  : وقال العجاج يف التهتال

  ضرب السواري متنه بالتهتال  منه وهو معطي اإلسهال عزز

السواري السحائب اليت أمطرت ليال، والسدول والسدون ما جلل به اهلودج من الثياب وأرخي عليه، 
  : قال الزفيان

  يانع حماض وأقحوان  دانعلقن باالس كأنما

  : وقال محيد بن ثور اهلاليل

  لهن وباشرن السديل المرقما  وقد زايلن كل صنيعة فرحن

  : وأنشد للكميت االسدي يف السدول

  أرينك والسدول على السدول  االعقل فوق الرقم فيم جعلن

  : العقل والرقم ضربان من الوشي، والكتل والكنت التلزج ولزوق الوسخ بالشئ، وأنشد البن ميادة

  وفي مراغ جلدها منه كتل  لعمنه نهالت وت تشرب
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  : وأنشد البن مقبل

 جحافله قد كتن شكير  ذعرت به العير مستوزيا

قوله مستوزيا أي منتصبا مرتفعا، قال أبوزياد الكاليب املستوزي املتنحي يقول الدحل لصاحبه مالك 
مستوزيا ال تدلو، قال املهليب املستوزي املنتصب قال وحكى أبوعمرو الشيباين املستوزي الذي ليس 

ال هو النافر، والشكري مبطمئن كاملستوفز وقال أبواحلسن االثرم سألت أبا عمرو الشيباين عن املستوزي فق
الشعر الضعيف والشكري أيضا الشعار الصغار حتت الكبار، كنت أي لزق به أثر خضرة العشب، ويقال 

رأيت يف أرض بين فالن لعاعة حسنة ونعاعة حسنة وهو بقل ناعم يف أول ما يبدو رقيق مل يغلظ، وجاء 
  : تنيتها، وأنشد البن مقبليف احلديث إمنا الدنيا لعاعة، ويقال تعليت اللعاعة إذا اج

 يلورجرج بين لحييها خناط  كاد اللعاع من الحوذان يسحطها

السخط الذبح سحطه يسحطه سحطا وقوله يسحطها أي يذحبها والرجرج اللعاب يترجرج وخناطيل 
  : قطع متفرقة، ويقال بعري رفن ورفل إذا كان سابغ الذنب، وأنشد البن ميادة

  كأن حيث تلتقي منه المحل  لسدو سبط جعد رف يتبعن

  : من قطريه وعالن ووعل ويروى من جانبيه، سدوه رميه بيديه جعد أي جعد الوبر، وقال النابغة الذبياين

 أوصال ذيال رفن على  بكل مجرب كالليث يسمو

ابوعبيدة يقال للحرة لوبة ونوبة ومنه قيل لالسود لويب ونويب، األصمعي يقال طربزن وطربزل للسكر، 
ويقال رهدنة ورهدلة ورهادين ورهاديل وهي الرهادن والرهادل وهو طوير شيبه القربة إال أنه ليست 

  : قال النابغةقرتعة، والرهدن والرهدل الضعيف أيضا، ويقال لقيته أصيالال وأصيالنا أي عشيا، 

  عيت جوابا وما بالربع من أحد  اهائلفيها أصيالنا أس وقفت

ويروى أصيالال وأصيالل تصغري أصيل وجائز على غري قياس كما صغروا عشية عشيشية قال الفراء مجعوا 
أصيال أصيالنا كما يقال بعري وبعران مث صغروا اجلمع وأبدلوا النون الما، ويقال لعلها ولعنها وعلها، قال 

  : الفرزدق

  نرى العرصات أو أثر الخيام  انعانتم عائجون بنا ل هل

يريد لعلنا، وقال أبوالنجم واغد لعنا يف الرهان نرسله والدحن والدحل، قال أبوزيد الدحن من الرجال 
العظيم البطن وقد دحن دحنا، وقال األصمعي هو الدحل بالالم، قال ابن دريد رجل دحن إذا كان عظيم 

  . ة دحنةالبطن غليظه وامرأة دحنة ويقال بعري دحن وناق

والدحن والدحل اخلب اخلبيث، قال ومسعت الكاليب يقول فالن يدحل يف الكالم أي يعدل عما يراد منه 
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ه ويقال إن فالنا ليغشانا بدحله وحدله، إىل غريه ويدفع عن احلق بغريه وهو يداحل القوم عما وراء
  : ن عريضا كثري اللحم وأنشداألصمعي الدحن أيضا الكثري اللحم ويقال بعري دحن وناقة دحنة إذا كا

  بما ارتعى مزهية مغنه  نةارحلوا دعكنة دح أال

قال األصمعي بعري دحنة باهلاء وهو الكثري اللحم الغليظ قال ابن دريد الدعكنة الناقة الصلبة الشديدة، 
  : أبوعبيدة يقال صل اللحم صلوال، قال الراجز وهو زياد االعجم

  وجوفيا وسمكا قد صال  التعشوا بصال وخ إذا

  : ويقال أصل اللحم يف هذا املعىن، قال زهري

  أصلت فهي تحت الكشح داء  يضا أنيهيلجلج مضغة ف

قال وقوم حيولون الالم نونا فيقولون قد أصن اللحم، أبوعمرو الشيباين الغريل والغرين ما يبقى من املاء يف 
احلوض والغدير الذي تبقى فيه الدعاميص ال يقدر على شربه، األصمعي الغرين إذا جاء السيل فثبت على 

جني ويقال الدمان، الفراء هو االرض فجف فترى الطني قد جف ورق فهو الغرين، أبوعمرو الدمال السر
شثن االصابع وشثلها وقد شثنت كفه شثونة وشثانة ويقال شثلت وهو الغليظ اخلشني ويقال لالسد شثن 

الرباثن، اللحياين يقال هو كنب الدلو وكبلها، األصمعي الكنب ما ثين من اجللد عند شفة الدلو، وكل 
 ثويب يف معىن ثنيته وغبنته ومل يعرفها بالالم، كف كنب يقال كبنت عنك لساين أي كففته، وقد كبنت

ويقال رجل كنب وكبنة إذا كان منقبضا، الفراء أتن الرجل يأتن وأتل يأتل وهو االتالن واالتنان وهو أن 
  : يقارب خطوه يف غضب، قال وأنشدين أبو ثروان العكلي

 لعفبنا ما كان نولك ت عنيت  يرةارق جال وفحن أجم أأن

  وصرف الليالي يعط ما كان يسأل  هديقأي صأل االيام نومن يس

 لاتان تأسأت وإال أنت غضب  امأنيك إال كال آت يأران

  ومن ذا الذي يعطى الكمال فيكمل  رةثي علكيما ال ترى ل أردت

املهليب يقال ما نولك أن تفعل ذاك أي ال ينبغي لك أن تناله من نال ينال، وقال اآلخر وهو امليدان 
  : الفقعسي

 اعلي بالدهنا تمادخين  اينلك يا ناقة تأتل ما

    علي والنطاف قد فنينا

  : قال والعرب جتمع ذأالن الذئب ذآليل فيبدلون النون الما وأنشد
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  ذو ذأالن كذآليل الذئب

وحكى اللحياين عن الكسائي يقال أتاين هذا االمر وما مأنت مأنه وما مألت مأله أي ما يأت له، وهو 
حنك الغراب وحلكه لسواده وقال الفراء قلت العرايب أتقول مثل حنك الغراب فقال ال ولكين أقول مثل 

لكسائي يقال هو العبد زملة وزملة وزمنة وزمنة أي قد قد حلكه، وقال أبوزيد احللك اللون واحلنك املنسر، ا
العبد، الفراء هو العبد فيه، أبوعمرو واللحياين يقال أبنته وأبلته إذا أثنيت عليه بعد موته، قال متمم ابن 

  : نويرة

 جزع مما أصاب فأوجعا وال  لعمري وما دهري بتأبين هالك

  : وقال رؤبة فامدح بالال غري ما مؤبن وال يكاد التأبني يكون للحي إال أن الراعي قال

  هنيدة فاشتاق العيون اللوامح  أصحابي المطي وأبنوا فرفع

  : قال أبويوسف وأنشدين أبوعمرو للتغليب

  بني عامر يقتل قتيل يؤبل  فإن تقتلوني غير مثو أخاكم

أي يثىن عليه بفعاله، الفراء عن الكسائي يقال هو على آسان من أبيه وآسال من أبيه وأعسان من أبيه 
يريد على طرائق من أبيه ومشائله وقد تأسن أباه وتأسله إذا نزع إليه يف الشبه، وقال الفراء هو عنوان 

وحكى عن بعض بين كلب عنيان الكتاب وعلوان الكتاب وعنيانه وعنوانه إذا كان بالالم فبالضم ال غري، 
الكتاب، ويقال عنونت الكتاب وعنيته ويكره عننت، قال وقال الكسائي مل أمسع علونت وكان ينبغي هلا 

أن تكون عليت الكتاب يف القياس، اللحياين يقال عتلته إىل السجن وعتنته وأنا أعتله وأعتله وأعتنه 
  : ن حصن األسديوأعتنه، ويقال ارمعل الدمع وارمعن، وقال مدرك ب

 اهالجرشى وارمعل حنين إليه  بكى جزعا من أن يموت وأجهشت

ومعىن ارمعل تتابع، ويقال البن والبل، وإمساعيل وإمساعني، وميكائيل وميكائني، وإسرافيل وإسرافني، 
  : وإسرائيل وإسرائني، وشراحبيل وشراحني، وأنشد الفراء

  قالت وكنت رجال فطينا  اجرت الطير أيامنين قد

  

هذا ورب البيت إسرائينا وجربئيل وجربئني، ومسعت الكاليب يقول ألصت الشئ فأنا أليصه إالصة وأنصته 
فأنا أنيصه إناصة إذا أدرته، ويقال ذالذل القميص وذناذنه السافله الواحد ذلذل وذنذن، ويقال هو خامل 

لطنب هو وما أدري أي الطبل هو، وحكى بن أنا فعلت الذكر وخامن الذكر، الفراء يقال ما أدري أي ا
  : يريد بل، وقد جيمعون بينهما يف قافيتني، قال الراجز وهو أبوميمون النضر ابن سلمة العجلي
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  ال يشتكين عمال ما أنقين  وطاء على خد الليل بنات

ما دام مخ يف سالمى أو عني أبوزيد منق امسه ينمقه منقا وملقه يلمقه ملقا وكتبه يكتبه كتبا وهو واحد يف 
لغة عقيل وسائل قيس يقولون ملق امسه من الكتاب ملقا إذا حماه والنمق هو الكتاب، ويقال هي قنة اجلبل 

  .وقتلته العاله

  الباء والميمباب

خمر وهن سحائب يأتني قبل الصيف منتصبات يف السماء، قال طرفة األصمعي يقال بنات خبر وبنات 
  : وذكر نساء

  أنبت الصيف عساليج الخضر  امأدن كالمخر يم كبنات

قال وكان أبوسرار القنوي يقول بامسك يريد ما امسك، ويقال للظليم أربد وأرمد وهو لون إىل الغربة، 
وقال بعضهم ليس هذا من أالبدال وأرمد على لون الرماد وأربد أغرب ومنه تربد وجهه واربد، ويقال 

  : مسعت ظاب تيس بين فالن وظأم تيسهم وهو صياحه يف هياجه، وأنشد ألوس بن حجر

  له ظأب كما صخب الغريم  يمعنوقها أحوى زن يصوع

ما إذا تزوجا أختني، ويقال للرجل إذا كرب ويبس نا وتظاءوالظأب والظأم أيضا سلف الرجل يقال قد تظاء
من اهلزال ما هو إال عشمة وعشبة، ويقال قد عشم اخلبز وعشب إذا يبس وقد عشم الشجر، ويقال 

لى اخلمسني أي زاد ساب فالن فالنا فأرىب عليه وأرمى عليه إذا زاد عليه يف سبابه، ويقال قد أرمى ع
عليها، وجاء يف احلديث إين أخاف عليكم الرماء أي الربا، قال الفراء يقال منه قد أرميت ورميت وكذا 
يقال أرميت على السبعني ورميت وأربيت أي زدت، وأنشد لبعض العرب يصف الرمح وهو حامت بن 

  : عبد اهللا الطائي

  نوى القسب قد أرمى ذراعا على العشر  هوبعأن كيا كطخ رموأس

ويروى على عشر، ويزوى قد أبرىب، ويقال رميت وربيت بال ألف فيهما أيضا، وقال أبوعبيدة الرجبة 
والرمجة أن تطول النخلة فإذا خافوا عليها أن تقع أو متيل رجبوها أي عمدوها ببناء حجارة، وهو أيضا 

باب بن املنذر بن أن جيعل حول النخلة شوك إذا كانت غريبة ظريفة لكيال يصعدها أحد، ومنه قول احل
أنا عذيقها املرجب وجذيلها احملكك، فالترجيب أن النخلة إذا مالت بين : اجلموح االنصاري يوم السقيفة

هلا من شق امليل بناء يرفدها ومينعها عن السقوط فيقول إن يل عشرية ترفدين ومتنعين والعذيق تصغري عذق 
ح كما قيل يف حديث آخر قال ذاك االصيلع يعين وهو النخلة والعذق والكباسة وصغرها على جهة املد
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عمر بن اخلطاب، والتصغري يكون على التحقري وعلى التعظيم، فمن التعظيم قول لبيد وكل أناس سوف 
تدخل بينهم دويهية تصفر منها االنامل وقال أوس فويق جبيل شامخ الرأس مل تكن لتبلغه حىت تكل 

يف االمور مما قد جرستين مثل هذا اجلذل الذي حتتك به االبل وتعمال وقوله جذيلها احملكك يقول أنا 
اجلرىب، ويقال معناه يشتفى برأيي كما تشتفي االبل اجلرىب إذا احتكت به، وقال مالك بن خالد اخلناعي 

  : اهلذيل

  جذال حكاك لوحتها الدواجن  برتنا الحرب حتى كأننا رجال

الدواجن االبل االوالف حبست يف املرتل للجرب ال تسرح يف االبل فتعديها فهي حتتك بأصل قد نصب 
  : هلا لتشتفي به، أو عبيدة عن يونس قال ينشد هذا البيت لألنصارية

  تبجح في المربد  اوأهدى لنا أكبش

وإن شئت متحمح أي تلزم املكان وتتوسطه، ويقال قد مسد شعره وسبده والتسبيد أن يستأصل شعره حىت 
يلصقه باجللد، ويكون التسبيد أن حيلق الرأس مث ينبت منه الشئ اليسري، قال األصمعي يقال للرجل حني 

رورية فاش، وأنشد ينبت شعره ويسود ويستوي قد سبد وهو التسبيد، وجاء يف احلديث التسبيد يف احل
  : للراعي

  نواهض ربد ذات ريش مسبد  هانبقطامي وتحت ل لظل

وإذا اسود الفرخ من الريش فغطى جلده ومل يطل فقد سبد، أبوعمرو يقال صبأت اجليش عليهم وصمأته 
عليهم إذا هجمته عليهم، أبوعبيدة السأسم والسأسب شجر ويقال هو الشيز، ويقال ما زلت رامتا على 

   :هذا االمر وراتبا أي مقيما، الفراء يقال أومأت إليه وأوبأت إليه، وأنشد للفرزدق

 نحن أوبأنا إلى الناس وقفوا وإن  ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا

قال وقال بعضهم االمياء أن تشري برأسك وااليباء أن ترفع رأسك مث تنكسه إىل صدرك، اللحياين يقال 
للعجوز قحمة وقحبة، أبو عبيدة قال أبوالعاج إذا شربت بطرف فم السقاء ثنيته أو مل تثنه أو شرب من 

 الباء أخت امليم، وسط السقاء قيل قد اقتبعت السقاء قال وقال أبو مسمع اقتبع واقتمع واحد الن
اللحياين بقال أتانا وما عليه طحربة وطحرمة أي خرقة، وكذلك يقال ما يف السماء طحربة أي لطخ من 

غيم، ويقال ما يف حني فالن عبقة وال عمقة أي لطخ وال وضر، ويقال هو يرمي من كشب ومن كثم أي 
 يف الشراب وقئبت، وصئمت من قرب ومتكن، وحكاها يل أبوعمرو أيضا، وحكى يل أبو عمرو قئمت

وصئبت، واللحياين يقال صئم من املاء وصئب إذا امتال وروي، قال والقرهم والقرهب السيد، وهو أيضا 
الثور املسن، أبوعبيدة عن يونس قال رمجته بقول سئ ورجبته يعنون صككته، قال ابن دريد املراجم قبيح 
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بكالم قبيح وكالم مرجم على غري يقني، الفراء يقال الكالم يقال تراجم القوم بينهم مبراجم قبيحة أي 
  : اطمأننت إليه ولغة بين أسد اطبأننت، وأنشد

  بخير فاطبأن له جنابي  جبينك من بعيد وبشرني

ويروي جنايب، وحكى عن الكسائي النغمة والنغبة من الشراب إذا تناولت منه شيئا قليال وقد نغب ونغم، 
وبقال هو يتجح ويتبجح مبعىن واحد وهو من الفخر، أبوعمرو يقال جبح يبجح وجمح ميجح، الفراء ذهب 

  : ي بن حسان الكاليبالقوم شذر مذر وشذر مذر وشذر بذر وشذر بذر إذا تفرقوا، وأنشدين الكاليب لعل

  وأصردت فيهم مثل ما يصرد النبل  داا وواحيعأقراني جم وشذرت

أبوزيد الرميز من الرجال العاقل الثخني وقال بعضهم الربيز وقد رمز رمازة وربز ربازة، أبوعبيدة العقمة 
والعقبة ضرب من الوشئ، الفراء يقال تعرف فيه عقبة الكرم والسرو وعقمة أيضا، قال عمرو بن شأس 

  : االسدي

  بندمانهم ال يخصفون لهم نعال  عليهم عقبة السرو مقتفى وقوم

قال أبوعبيدة العقمة والعقبة أيضا ضروب ثياب اهلودج، اللحياين يقال أسود غيهب وغيهم، وأنشد وكل 
  : ماء عليها غيهم وأنشد المرئ القيس

  وقد ألبست أفراطها ثني غيهب  تجاوزتها والبوم يدعو بها الصدى

االفراط االكم الصغار والثين ما انثىن من الشئ والغيهب االسود وهو ههنا الظلمة، وحكى إنه مليمون 
النقيبة والنقيمة، وعجب الذنب وعجمه أصله، ويقال العمري والعربي للسدر الذي ينبت على االار 

 كان منه يف العالوة وللسدر الذي يشرب من االار واملياه، قال العجاج الث به االشاء والعربي وما
  : والرب فهو الضال، اللحياين يقال ضربه الزب والزم، قال النابغة

  وال يحسبون الشر ضربة الزب  دهيحسبون الخير ال شر بع وال

  : وقال كثري

  وال شدة البلوى بضربة الزم  هورق الدنيا بباق الهل فما

  : ويقال ثوب شبارق ومشارق ومشربق ومشمرق إذا كان ممزقا، قال ذو الرمة

  على عصويها سابري مشبرقا  بنسج العنكبوت كأنه تفجاء
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ويقال وقع يف بنات طمار وطبار أي داهية، ويقال رجل دنبة ودمنة املقصري، ويقال أدهقت الكأس إىل 
أصبارها وأصمارها أي مالا إىل رأسها والواحد صرب وصمر، األصمعي يقال أخذ االمر بأصباره 

  : تولبوأصماره أي بكله، ويقال أخذها بأصبارها وأصمارها أي تامة جبميعها، وأنشد للنمر بن 

  وطفاء تمالها إلى أصبارها  وباكرها الربيع بديمة غزبت

اللحياين يقال أصابتنا أزمة وأزبة وإزمة وإزبة وهو الضيق والشدة، الكسائي يقال اضمأكت االرض 
واضبأكت إذا اخضرت من النبات، ويقال كمحته باللجام وكبحته وأكبحته وأكبحته وأكمحته، قال 

  : األصمعي أكمحت الدابة بألف إذا جذبت عناا حىت تصري منتصبة الرأس، ومنه قول ذي الرمة

  حذارا من االيعاد والرأس مكمح  ذراعاها وتمضي بصدرها تعالى

وكفحت الدابة إذا تلقيت فاها باللجام، ومنه لقيته كفاحا إذا استقبلته كفة كفة، ويقال كبحتها باللجام 
بغري ألف وهو أن جتذا إليك وتضرب فاها لكيال جتري، وحكى أبوعمرو والذام والذاب والذان العيب، 

  : وأنشد لقيس بن اخلطيم االنصاري

  بها أفنها وبها ذانها  الكتيبة مفلولة رددنا

  : وقال كناز اجلرمي

  بها أفنها وبها ذابها

  

اللحياين يقال ذأبته وذأمته إذا طردته وحقرته، ورأبت القدح ورأمته إذا شعبته، ويقال زكم بنطفته 
وزكب إذا حذف ا، ويقال هو أالم زكمة يف االرض وزكبة معناه أالم شئ لفظ شيئا، ويقال عبد عليه 

 وشر، الفراء يقال وأبد وأمد أي غضب، ويقال وقعنا يف بعكوكاء يا هذا ومعكوكاء أي يف غبار وجلبة
  : جردبت يف الطعام وجردمت وهو أن يستر بيده ما بني يديه من الطعام لئال يتناوله أحد، وأنشد

 تجعل شمالك جردبانا فال  إذا ما كنت في قوم شهاوى

ويروى جردمانا، وقال اللحياين يقال مهال وال يف معىن واحد، وقال أبوعمرو مهال وال إتباع، وأنشد 
اليب جهيمة الذهلي فقلت له مهال وال فلم يثب بقول وأضحى الغس حمتمال ضغنا قال أبويوسف 

يباين تكمكم، ومسعت أبا صاعد الكاليب يقول تكبكب الرجل يف ثيابه أي تزمل وحكاها أبوعمرو الش
قال ويقال كبنت اللصوص يف اجلبل كما يقال كمنوا، وقال الفراء كنب الشئ كبونا إذا دخل واستتر 

  : عنك، قال وأنشدين الزبريي

  حديد النيوب أطال الكبونا  رتوالغى ال تست فإياك
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  : قال وأنشدين بعض بىن غنم بن أسد

 اءكون بوجد حتى ال يك وال  فال وجد حتى يكبن الحب في الحشى

قال ويسمى كل داء استتر يف اجلوف مما ال يظهر الكبان، وقال أبوصاعد العطاميل هي البكرات التوام 
  اخللق يعين العطابيل 

  الميم والنونباب

األصمعي يقال اللحية أمي وأين، قال العجاج وبطن أمي وقواما عسلجا واالصل أمي فخفف حنو لني ولني 
  : وهني وهني، وأنشد اليب كبري

  بين الربيع إلى شهور الصيف  وردت الماء لم تشرب به ولقد

 فضمورد أيم متغ بالليل  يدةععواسر كالمراط م إال

يقول هذه الذئاب تعسر بأذناا، ويروى إال عواسل، يقول تعسل يف مشيتها متر مرا سريعا، واملراط 
  .النبل، واالمي احلية، والصيف مطر الصيف

  .وقوله إال عواسر يعين ذئابا عاقدة أذناا

الكالم من واملراط السهام اليت قد مترط ريشها، معيدة يعين معاودة للورد مرة بعد مرة، يريد أن هذا 
  : موارد احليات وأماكنها خلالئه، متغضف متثن، ويقال الغيم والغني، وأنشد لرجل من بين تغلب

  يريد حمامة في يوم غين  اببين خافيتي عق كأني

وقال بعضهم الغني إلباس الغيم السماء، ومنه قوهلم إنه ليغان على قليب أي يغطى عليه ويلبس، وقال 
  : رؤبة

  أمطر في أكناف غيم مغين

أي ملبس، قال ومسعت أبا عمرو يقول الغيم العطش يقال غيم وغني وقد غامت وغانت أي عطشت 
  وهي تغيم وتغني، قال الراجز 

  حتى أفاق غيمها المجهود  ودعزالت الدلو لها ت ما

  : وقال آخر

  عاري الظنابيب كعظم الريم  يمجرب شيخ من بني ل يا

  : ال يعرف الغيم بأرض الغيم وقال عبيدة الغنوي



ابن السكيت- القلب واإلبدال  11  

 الورد حتى حر وهو ثقيل عن  هموهم حلوا النعمان أزمان جاء

 ولصدى من غيمه وغل وفيه  ىتيعد الغنم أن يفلت الف سليبا

  : من الغلة وهي العطش، وقال ربيعة بن مقروم الضيب

  إلى الماء من رهبة أن تغيما  يونصوادي خزر الع فظلت

  : ويقال ماء آجن وآجم، قال عوف بن اخلرع وأنشده األصمعي

  ولو وردت ماء المريرة آجما  أسآر الحياض تسوفها وتشرب

  : قال أظنه أراد آجنا، ويقال للشمال نسع ومسع، وأنشد للهذيل وهو املتنخل

  نسع لها بعضاه االرض تهزيز  ؤوبةيه محال دون دريس قد

العضاه كل شجرة تعظم وهلا شوك الواحدة عضه الدريس اخللق واملؤوبة ريح تأيت مع الليل، واحلالن 
  : واحلالم اجلدي الصغري، وأنشد البن أمحر

 اذبيحا وإما كان حالن إما  تهدى إليه ذراع الجدي تكرمه

فالذبيح الذي قد صلح أن يذبح للنسك واحلالن اجلدي الصغري الذي ال يصلح للنسك، ويقال يف الضب 
حالن ويف الريبوع جفرة واجلفرة اليت قد انتفخ جنباها وأكلت وشربت حىت مسنت، ويقال غالم جفر 

  : حني حترك، وقال أبو عبيدة يف قول مهلهل

  حتى ينال القتل آل همام  المكل قتيل في كليب ح

  : أي فرغ ويقال الفرغ للباطل الذي ال يؤدى يقال ذهب دمه فرغا أي باطال، وأنشد األصمعي

  حتى ينال القتل آل شيبان  النكل قتيل في كليب ح

  

ومجع حالن حاللني ومجع حالم حالليم، قال األصمعي يقال امتقع لونه وانتقع إذا تغري وهو ممتقع اللون 
ومنتقع اللون، ويقال جنر من املاء ينجر جنرا وجمر ميجر جمرا إذا أكثر من شربه ومل يكد يروى، وقال أبو 

  : حممد االسدي

  حتى إذا ما اشتد لوبان النجر

  : الفراء يقال خمجت بالدلو وخنجتها إذا جذبت ا لتمتلئ، قال الراجز

  يزيدها مخج الدلى جموما  اومقليذما هم فصبحت
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القليذم البئر الغزيرة والدىل مجع الدالة ويروى خنج ويروى قدوما، األصمعي الندى واملدى الغاية يقال بلغ 
فالن املدى والندى، قال األصمعي الندى بعد ذهاب الصوت يقال مر فالنا يناد فإنه أندى منك صوتا، 

  : وأنشد األصمعي ملدثار بن شيبان النمري

  لصوت أن ينادي داعياني  فقلت ادعي وأدع فإن أندى

  : وقال ذو الرمة

  ندى صوت مقروع عن العدف عاذب  هولام حعوإن لم يزل يستسمع ال

املقروع املختار للفحلة والعذف االكل يقال ما ذقت عدوفا والعاذب القائم ال يضع رأسه إىل مرعى يقال 
ظل عاذبا عن املرعى، قال ومسعت أبا عمرو يقول ما ذاق عدوفا وعذوفا، قال اللحياين يقال رطب حملقم 

ن للجميع وهي حملقنة وحملقن، وقال األصمعي إذا بلغ الترطيب ثلثي البسرة فهي حلقانه وهي حلقا
واحمللقن اجلميع، واحلزن واحلزم ما غلظ من االرض وهي احلزم واحلزون، وقال غريه من االعراب احلزم 

  : أرفع واحلزن أغلظ، ويقال قد أحزنا أي صرنا إىل احلزونة وال يقال أحرمنا، قال امرؤ القيس

  سلكن ضحيا بين حزمي شعبعب  ائنخليلى هل ترى من ظع تبين

الكسائي متدلت باملنديل وتندلت، األصمعي يقال أمغرت الناقة والشاة وأنغرت إذا خالطت لبنها محرة 
من دم، االمحر يقال طانه اهللا على اخلري وطامه يعين جبله وهو يطيمه ويطينه، وأنشد لقد كان حرا 

ومسعت الكاليب يقول طانه اهللا على اخلري على يستحي أن تضمه أال تلك نفس طني فيها حياؤها قال 
الشر، األصمعي يقال للبعري إذا قارب اخلطو وأسرع بعري دهامج وبعري دهانج وقد دمهج يدمهج دمهجة 

  : ودهنج يدهنج دهنجة، وأنشد للفرزدق

 بالقعو والمزود يدهنج  وعير لها من بنات الكداد

  : ويروى يدمهج، وأنشد للعجاج

  بين الضحى وبين قيل القيال  رعن اآلل منه في اآلل كأن

   دالج ذو أعبدا دهام إذا

ويروى دهانج، قوله بني الضحى وبني قيل القيال يريد الوقت الذي يشتد فيه توهج الشمس والسراب 
دهانج يعين بعريا يقارب اخلطو وإمنا شبه الرعن إذا قمص يف اآلل ببعري عليه أعدال متشي ا، وأنشد 

  : للعجاج يف مثله

  بحرا يكب الحوب والسفينا  اونوهم رعن اآلل أن يك
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 اونجرى نوبية زف إذا  اوننفيه القنة الظ تخال

  : أو قرمليا هابعا ذقونا القنة اجلبل الصغري واهلبع أن تستعني بعنقه إذا مشى، وأنشد البن مقبل

 لاقالثفال بجمله المتث هدج  سرح العنيق إذا ترفعت الضحى

العنيق املشي السريع سرح سهلة هدج سرعة وتقارب خطو والثفال البعري الثقيل واملعىن ترفعت الضحى 
كهدج الثفال وذاك أن اآلل يكون بالضحى فترى االعالم فيه ترتفع وتنخفض فشبه اضطراب العلم يف 

  : اآلل دجان بعري ثفال عليه محل، ويقال أسود قامت وقاتن، وقال الطرماح

 مسود من النسك قاتن وقرة  كطوف متلي حجة بين غبغب

  : أبوعمرو والفراء يقال كرزن وكرزم للفأس الثقيلة، وأنشد لبعض الشعراء

  كما تحتوي سوق العضاه الكرازنا  مويكتحا تجعلت أكبادن وقد

  : وقال غريه وهو جرير

  وإصالح أخرات الفؤوس الكرازم  الرجالة ومالقين الع وأورثك

  : الكسائي يقال عرامهة وعراهنة للعظيمة، وأنشد لالعلم اهلذيل

 يلرة وثعراهنة لها ح  تراها الضبع أعظمهن رأسا

ويف الرواية أكربهن رأسا جرامهة واجلرامهة العظيمة، ومسع الفراء حنظل ومحظل، وقال أبوعمرو الدمدم 
الصليان احمليل يف لغة بين أسد وهو بلغة متيم الدندن، أبوعبيدة يقال انتطل فالن من الزق نطلة وامتطل 
مطلة واملعىن واحد، ويقال قد نشنشها للرجل والفحل أي قد نكحها وقال بعضهم مشمشها يف ذلك 

  : املعىن، قالت زينب بنت أوس

  مشمشها أربعة ثم جلس  حبي أمه نيك الفرس ناك

  

ويقال إن فالنا لشراب بأنقع مجع قال وقال بعضهم بأمقع، قال األصمعي، معناه املعاود ملا يكره مرة بعد 
  : مرة، وقد جيتمعون بينهما يف قافيتني، وأنشد ابن االعرايب جلدة سفيان وقالت لسفيان

  المنطق اللين والطعيم  ينإن البرشي ه بني

  : وأنشد األصمعي حلنظلة بن مصبح

  على مبين جرد القصيم  ينأال لها الويل على مب

  .الكاليب يقال أطم يده وأطنها
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  العين والهمزةباب

قال األصمعي يقال آديته على كذا وكذا وأعديته أي قويته وأعنته ويقال استأديت االمري على فالن يف 
  : معىن استعديت، وأنشد ليزيد بن خذاق

 ديالمسالك والهدى يع سبل  ولقد أضاء لك الطريق وأنهجت

طريق ج بإسكان اهلاء أي واضح واجلمع وج، يقول إبصارك اهلدى يقويك على طريقك ومعىن يعدي 
يقوي، ومن هذا أعداين السلطان، وقوله أضاء لك أي أبصرت أمرك وتبني لك وأجت صارت جا 

  : واضحة بينة، قال ومسعت أبا ثعلب ينشد بيت طفيل

 دعانا عامر غير معتلي غداة  كمفنحن منعنا يوم حرس نساء

يريد مؤتلي، ويقال قد كشأ اللنب وكشع وهي الكثأة والكثعة وهو أن يعلو دمسه وخثورته على رأسه يف 
  : االناء، وأنشد

 منها بين تيسين قاعد كأنك  وأنت امرؤ قد كثأت لك لحية

والعرب تقول موت زعاف وزواف وذعاف وذواف وهو الذي يعجل القتل، ويقال عباب املوج وأبابه، 
ويقال الطه بعني والطه بسهم ولعطه إذا أصابه به، أبوزيد يقال صبأت على القوم أصبأ صبئا وصبعت 

شدة احلر، عليهم أصبع صبعا ومها واحد وهو أن تدخل عليهم غريهم، الفراء يقال يوم عك ويوم أك من 
  .ويقال ذهب القوم عباديد وأباديد وعبابيد وأبابيد

ويقال اجنأفت النخلة واجنعفت إذا انقلعت من أصلها، ويقال أردت أن تفعل كذا وبعض العرب يقول 
  : أردت عن تفعل كذا، قال األصمعي مسعت أبا الصقر ينشد حلطائط بن يعفر النهشلي

  أرى ما ترين أو بخيال مخلدا  جوادا مات هزال النني أريني

يريد لعلين، وقال أبوعمرو قال أبواحلصني العبسي إن بينهم لعهنة أي إحنة، ومسعته يقول االسن قدمي 
الشحم وبعضهم يقول العسن، أبوعبيدة قوم حيولون حاء حىت فيجعلوا عينا كقولك قم عىت آتيك، 

السأف والسعف، وقوم جيعلوا ألفا كقولك أتى آتيك، األصمعي يقال التمى لونه والتمع لونه، وهو 
وقال الفراء مسعت بعض بين نبهان من طيئ يقول دأين يريد دعين، وقال تأله يريد تعاله فيجعلون مكان 
العني مهزة كما جعلوا مكان اهلمزة عينا يف قوله لعنك قائم، وأشهد عنك رسول اهللا، وهي لغة يف متيم 

  وقيس كثرية، ويقال ذأته وذعته إذا خنفه 

  العين والحاءباب
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يقال ضبعت اخليل وضبحت سواء، وقال بعضهم ضبحت مبرتلة حنمت، قال األصمعي يقال إنه لعفضاج 
  : وحفضاج إذا انفتق وكثر حلمه ويقال رجل عفاضج وحفاضج، وأنشد هليمان بن قحافة

  عبل السراة سنما عفاضجا

قال ومسعت أبا مهدي يقول إن فالنا ملعصوب ما حفضج، ويقال حبثروا متاعهم وبعثروا أي فرقوه، 
ويقال للمرأة إذا كانت تبذو وجتئ بالكالم القبيح والفحش هي حتنظي وتعنظي وختنذي، وقد عنظى 

  : الرجل وحنظى وخنذى مبعىن واحد، وأنشد جلندل بن املثىن الطهوي

 رصهصلق ال ترعوي لزاج  الحاضرقامت تحنظي بك سمع 

ويروى تعنظي بك وختنذي بك، وقال غريه ختنظي باخلاء املعجمة، ويقال رجل خنظيان إذا كان فاحشا، 
  .ويقال نزل حبراه وعراه أي قريبا منه، أبوعبيدة يقال ال وحهد اهللا يريدون وعهد اهللا

  الهاء والهمزةباب

  : قال األصمعي يقال للصبا هري وهري وإير وأير، وأنشد

  وإنا أليسار إذا األير هبت  أليسار إذا هبت الصبا وإنا

  : ويقال للقشور اليت يف أصول الشعر إبرية وهربية، وأنشد االوس ابن حجر

  كالمزبراني عيار بأوصال  ليث عليه من البردي هبرية

  : ويقال أيا فالن وهيان فالن، وأنشد

 هيا أبا هبصوته ورفعت  فانصرفت وهي حصان مغضبه

   هبجعالفتاة بأبيها م كل

يريد أيا أبه ويقال أرقت املاء وهرقته فهو ماء مراق ومهراق، وحكى الفراء أهرقت املاء فهو مهراق، 
ويقال إياك أن تفعل وهياك أن تفعل، قال الفراء وإمنا يقولون هياك يف موضع زجر وال يقولون هياك 

  : أكرمت، وأنشد

 هياك وحنواء العنق هياك  يا خال هال قلت إذ أعطيتني

  

ويقال أيا زيد وهيا زيد، الكسائي يقال أرحت دابيت وهرحتها، وقد أنرت له وهنرت له، األصمعي يقال 
امتأل السنام وامتهل إذا انتصب، ويقال للرجل احلسن القامة إنه ملتمهل ومتمئل، أو عبيدة عن يونس بقال 
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  .دع املتاع كأيئته يريدون كهيئته

  : مها واهللا الفعلن، وأمي اهللا وهيم اهللا، وقال األصمعي ينشد هذا البيتقال ويقول العرب أما واهللا الفعلن و

 عنأعط شيئا ولم أم فلم  وقد كنت في الحرب ذا تدراء

ودروء اجلبل . ويقال يف فالن دراء أي خروج يعين خيرج عليك ويتدرأ. وبعض العرب يقول ذا تدره
أبو عمرو يقال درأ علينا ودره علينا، الفراء يقال ازمأرت عينه وازمهرت إذا .جروف شاخصة منه

  .بويقال قد أبزت له وهبزت له وهو الوث.وهيهات الشر وهيهات وحكى أيهات الشر وأيهات.امحرت

  الهاء والحاءباب

قال األصمعي يقال مدح ومده وما أحسن مدحه ومدهه ومدحته ومدهته، قال وقال احلارث بن مصرف 
ساب حجل بن نضلة معاوية ابن شكل عند املنذر أو عند النعمان شك فيه األصمعي فقال حجل إنه 

لفخذين مفج الساقني فقال املنذر أو لقتال ظباء تباع إماء مشاء باقراء قعو االليتني مقبل النعلني أفحج ا
النعمان أردت أن تذميه فمدهته، قوله تذميه أي تعيبه من الذام وهو العيب والذام والذم واحد، االقراء مجع 

قري وهو مسيل املاء إىل الروضة، وقعو االليتني ممتلئ االليتني ناتئهما ليس مبنبسطهما، مفج أي إحدامها 
  :  قوس فجواء إذا بان وترها عن كبدها ومثلها فجاء ومنفجة، وأنشد لرؤبةمتباعدة عن االخرى، ويقال

  هللا در الغانيات المده

  : وقد كدحه وكدهه، ويقال سقط من السطح فتكدح وتكده، وأنشد لرؤبة

  وخاف صقع القارعات الكده

والصقع كل ضرب على يابس والكده الكسر والقارعة كل هنة شديدة القرع، ويقال قحل جلده وقهل 
إذا يبس، وتقهل الرجل إذا شحب تقهال، واملتقهل اليابس اجللد وإذا كان يتيبس يف القرأة فهو متقهل 

  .ومتقحل، قال قحل الشئ قحال إذا يبس وشيخ قاحل إذا يبس جلده على عظمه

  : قال رؤبة. جل وجله وهو اجللح واجلله إذا احنسر الشعر عن مقدم رأسهوقد جلح الر

  براق أصالد الجبين األجله

  .أصالد مجع صلد وكل حجر صلب فهو صلد

وهو حيتبش ويهتبش، ويقال حتبش بنو فالن علي وبشوا إذا جتمعوا، . ويقال حبش له أشياء وهبش له
  : واالحبوش اجلماعة، وأنشد لرؤبة

  لصبية كأفرخ العشوش  لوال حباشات من التحبيش
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  : أي لوال ما أمجع هلم، وأنشد للعجاج

  برملها من عاطف وعاط  صيران المها االخالط كأن

   أحبوش من األنباط بالليل

  : أي مجاعة من االنباط، ويقال حقحق يف السري وهقهق إذا سار سريا متعبا، قال رؤبة

  يصبحن بعد القرب المقهقة

إمنا أصله من احلقحقة وهو السري الشديد حىت ينقطع مث قلب احلاء إىل اهلاء الا أختها مث قلبوا اهلقهقة إىل 
القهقة، وبقال يف مثل شر السري احلقحقة، قال وقال مطرف بن الشخري البن له يا عبد اهللا عليك بالقصد 

ويقال م ينهم وحنم ينحم ونأم ينم مبعىن . ب، ويقال للقصري تر وحبتروإياك وسري احلقحقة، يريد االتعا
  : واحد وهو صوت كأنه زحري، وقد أنح يأنح وأنه يأنه، وأنشد لرؤبة

  رعابة يخشي نفوس األنه

وقال غري األصمعي يقال يف صوته صحل وصهل أي . وصف فحال يقول يرعب نفوس الذين يأون
يهق يف كالمه ويتفيحق يف كالمه إذا توسع فيه وتنطع وأصله من الفهق وهو حبوحة، ويقال هو يتف

االمتالء، أبوزيد أمهتين احلاجة إمهاما وأمحتين إمحاما ومها واحد، وقال األصمعي يقال أمحين االمر إذا 
  .أخذه له الزمع، وقال أبوعمرو بقال طريق منفحق ومنفهق وهو الواسع

  الجيم والياءباب

  : عي حدثين خلف االمحر قال أنشدين رجل من أهل الباديةقال األصم

 كسر البرنج وبالغداة  المطمعون اللحم بالعشج

   بالود وبالصيصج يقلع

  .يريد بالعشي وفدر الربين والصيصج قرن البقرة وهو الصيصة

قال وقال أبوعمرو بن العالء قلت لرجل من بين حنظلة ممن أنت فقال فقيمج قال وقلت من أيهم فقال 
  : وأنشد هلميان بن قحافة السعدي. مرج يريد فقيمي و مري

  تطير عنها الوبر الصهابجا

يريد الصهايب من الصهبة، قال وبعض العرب إذا شدد الياء جعلها جيما، وأنشد عن ابن االعرايب اليب 
  : النجم
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  من عبس الصيف قرون االجل  ولشن الهابفي أذن كأن

  . يريد االيل

وقال أبوزيد هو الصهريج والصهاريج وبنو متيم يقولون الصهري والصهاري وهو الذي جيعل املاء جيتمع 
فيه، قال وقال بعضهم شرية للشجرة، أبوعبيدة بقال ال أفعله جدا الدهر مفتوح االول منقوص يف معىن ال 

  : أفعل ذاك يد الدهر، وأنشد الفراء

  فال يزال شاحج يأتيك بج  ال هم إن كنت قبلت حجتج

   نهات ينزي وفرتج أقمر

  .يريد حجيت ويأتيك يب ويرتي وفريت

  الخاء والجيمباب

قال األصمعي يقال خلع وجلع إذا ذهب حياؤه، واجلعل الكشف، واملرأة اجللعة اليت قد كشفت عن 
  : رأسها قناعها، وأنشد

  جالعة عن رأسها الخمار  وارالسحبان أرى ب قوال

قال ودخل أعرايب على أمري فضربه فقال وجدته قد خلع وجلع واهللا خمزيه ومغري ما به ومسلمه شر 
  .مسلم

  الحاء والجيمباب

األصمعي يقال تركت فالنا جيوس بين فالن وحيوسهم يقول يدوسهم ويطلب فيهم، الكسائي يقال أحم 
االمر وأجم إذا حان وقته، ويقال رجل حمارف وجمارف، ويقال هم حيلبون عليه وجيلبون عليه يف معىن 

م ذلك االمر واحد أي يعينون عليه، وقال األصمعي ما كان معناه قد حان وقوعه فهو أجم يقال قد أج
  : أي قد حان، وأنشد

  إن يكن ذاكم الفراق أجما  امحييا ذلك الغزال االح

  : وقال زهري

  مضت وأجمت حاجة الغد ما تخلو  اجةحا لإذا ما جئت يوم وكنت

  : وقال عدي بن الغدير الغنوي

  تنافس دنيا قد أجم انصرامها  اقريشا مهلك من أطاعه إن
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  .وإذا قلت أحم فهو قدر، ومل يعرف أحم

  الخاء والحاءباب

قال األصمعي اخلشي واحلشي اليابس، وأنشد للعجاج واهلدب الناعب واخلشي الناعم اللني الرطب 
  : واخلشي اليابس، وأنشد

 ذراريح رطاب وخشي سم  وإن عندي إن ركبت مسحلي

أي لساين أطلقه، ويقال خبج وحبج إذا ضرط، وقد فاحت منه رائحة طيبة وفاخت، أبوزيد يقال مخص 
اجلرح خيمص مخوصا ومحص حيمص محوصا، واحنمص احنماصا إذا ذهب ورمه، أبوعبيدة املخسول 
واحملسول املرذول وقد خسلته وحسلته، أبوعمرو الشيباين اجلحادي واجلخادي الضخم، قال ويقال 

ور وطخرور للسحابة قال األصمعي الطخارير من السحاب قطع مستدقة رقاق والواحدة طخرورة، طحر
والرجل طخرور إذا مل يكن جلدا وال كثيفا، ومل يعرفه باحلاء، قال ومسعت الكاليب يقول ليس على 

السماء طحرور وليس على الرجل طحرور وال يتكلم به إال مع اجلحد، والطخارير من السحاب شئ 
ليل يف نواحي السماء واحدها طخرور يتكلم به جبحد وبغري جحد، اللحياين يقال شرب حىت اطمحر ق

وحىت اطمخر أي امتال، وقد دربح ودربخ إذا حىن ظهره، ويقال هو يتحوف مايل ويتخوفه أي يتنقصه 
  : بن مقبل أى تنقص، مث قال الشاعر وهو ا"أو يأخذهم على ختوف"ويأخذ من أطرافه، قال اهللا عز وجل 

  كما تخوف عود النبعة السفن  رداتخوف السير منها تامكا ق

أي تنقص، ويقال قرئ إن لك يف النهار سبحا طويال وسبخا قرأها حيىي بن يعمر، قال الفراء معنامها 
واحد، وقال غريه سبحا فراغا وسبخا نوما، ويقال قد سبخ احلر إذا حاد وانكسر، ويقال اللهم سبح عنه 

 عليه وسلم لعائشة حني احلمى أي خففها، ويقال ملا يسقط من ريش الطائر السبيخ، وقال النيب صلى اهللا
دعت على سارق سرقها ال تسبخي عنه أي ال ختففي عنه إمثه، ويقال زاخ عن كذا وكذا وزاح، 

  : وأنشدين الكاليب

  جهل فزاخوا عن رجا مقامها  اهرامالذادة من ع فغشي

  ومما جاء بالخاء والحاء باختالف المعنى

قال أبوعبيدة يقال أتانا بطعام فخططنا فيه أي أكلناه أكال يسريا وعذرنا، ويقال حططنا مذ اليوم يف طعام 
  .فالن وذاك إذا أكلوا أكال شديدا
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  الغين والخاءباب

  : الفراء يقال عنق غطريف وخطريف أي واسع، قال رؤبة

 ريفبعد اطراد العنق الغط  والدهر إن أضعف ذو تضعيف

 يفلتاالتالف للت وياجل  وفرسليداني القيد ل باق

ت باملاء قال ويرويها بعضهم اخلطريف، وحكى عن بعضهم أرى دجلة قد زغرت يريد زخرت إذا جاء
  .الكثري، وحكي خط خيط يف معىن غط يغط، األصمعي يقال اغنب من ثوبك واخنب

  الهاء والخاءباب

  األصمعي يقال اطرهم واطرخم الشباب إذا كان مشرفا طويال، وأنشد البن أمحر 

  وكيف رجاء الشيخ ما ليس القا  حةا وصأرجي شبابا مطرهم

  

ويقال بخ بخ وبه به إذا تعجب من الشئ، ويقال صخدته الشمس وصهدته وذلك إذا اشتد وقعها عليه، 
  : ويقال هاجرة صيخود وصيهود أي حارة وصخرة صيخود أي صلبة، وأنشد

  يرفت عقر الحوض والعضود  وديخصر الالصخ كأنهن

  العين والغينباب

األصمعي يقال غلث طعامه وعلثه، وقد أغلث وأعلث، والعالثة مسن وأقط خيلط أو رب وأقط، ويقال 
فالن يأكل الغليث إذا أكل خبزا من شعري وحنطة، قال ومسعت العامري يقول قال الرجل المرأته إذا 

شئ آخر أكل عياله اللحم الغث أو الين أو السي يفرق على بطوم منه ويلك اغلثي عن صبيانك ب
فنطعمهم طعاما نضيجا أو مأدوما، والغلث أن يكون قوم يطلبون عند قوم شيئا فيقول قائل منهم اغلثوا 
عنكم هذا السماع الذي عليكم بشئ يقول وإن أصبتم بريا فأثروا فيه بشئ يذكر كما ذكر ما أصابكم 

ن نغلث عنا بشئ، ويقال غلث أحد ويقول الرجل واهللا لقد عرفنا ما أصبنا إال بريا ولكنا مل جند بدا من أ
اجلملني باآلخر ال يدعه يعاجله ويعضه، وغلث أحد الكبني باآلخر، قال األصمعي ويف لعل لغات يقول 
بعض العرب لعلي ويقول بعضهم لعلين وبعضهم علي وبعضهم علين وبعضهم لعين وبعضهم لغين، قال 

  : الفرزدق

  نرى العرصات أو أثر الخيام  انغانتم عائجون بنا ل هل
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  : قال وقال عيسى بن عمر مسعت أبا النجم يقول

  اغد لعنا في الرهان نرسله

كذا يريد لعلنا، وبعضهم يقول النين والين وبعضهم لو انين، قال وقال رجل مبىن من يدعو يل املرأة 
  : الضالة فقال أعرايب لو ان عليها مخارا أسود يريد لعل عليها فقال له سود اهللا وجهك، وأنشد

 فقالت لي أعام وقابله نحج  فقلت امكثي حتى يسار لو اننا

يريد لعلنا، الفراء يقال مسعت وغاهم ووعاهم وهي الضجة، ويقال مالك عن هذا وعل وما لك عن هذا 
وغل يف معىن ملجاء، اللحياين يقال ارمعل دمعه وارمغل إذا قطر وتتابع، وقد بعثر متاعه وبغريه، أبوعمرو 

  : مةالشيباين يقال نشعت به ونشغت به، وإنه ملنشوغ بأكل اللحم، وأنشد لذي الر

  فأالم مرضع نشع المحارا  االمدت غإذا مرئية ول

  : أبوعبيدة يقال غما واهللا وعما واهللا، وقد جيمعون بينهما يف قافيتني، قال رؤبة

  كأنها كشية ضب في صقع  من سالفة ومن صدغ قبحت

  الفاء والثاءباب

ت االرض الكمأ فلم يبق قال األصمعي يقال جدف وجدث للقرب، والدفئي والدثين من املطر ووقته إذا قاء
فيها شئ، واحلفالة واحلثالة الردي من كل شئ، وقال أبوعبيدة احلفالة واحلثالة واحد وهي القشارة من 

سليم، ويقال اغتفت اخليل التمر والشعري وما أشبههما، األصمعي يقال الدفينة والدثينة ملرتل لبين 
  : واغتشت إذا أصابت شيئا من الربيع، وهي الغفة والغثة، وقال طفيل الغنوي

  تجرد طالب الترات مطلب  إذا ما اغتفت الخيل غفة وكنا

  : اغتفت أكلت شيئا مل تكثر، ويقال تكفيين غفة من العيش أي بلغة، قال ثابت قطنة العتكي

 من قوام العيش تكفيني وغفة  ال خير في طمع يدني إلى طبع

يقال هذا قوام الدين وقوام احلق وقوام العيش بكسر القاف وهو ما يقوم به، ويقال ثلغ رأسه وفلغه إذا 
شدخه، أبوعمرو يقال هو الفناء والثناء لفناء الدار، وحكى غالم ثوهد وفوهد وهو الناعم، وحكى االرفة 

 الثمام والرمث كالعسل والواحد واالرثة للحد بني االرضني، الفراء يقال املغافري واملغاثري لشئ ينضحه
مغفور ومغثور، قال وأسد تقول مغثور، قال ومسعت العرب تقول خرجنا نتمغفر فيمن قال مغفور 

  : ونتمغثر فيمن قال مغثور أي نأخذ املغفور، قال أبوعبيدة قالوا

  هذا الجنى ال أن يكل المغفرا
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يقال يف موضع وقوع الكثري والسعة من اخلري والغىن والكسب بعد القلة والبلغة والكل والضيق، قال 
واملغفر شئ خيرج من ساق العرفط وهو أشبه ما خلق اهللا بالناطف إذا كان يساط ويضرب فهو مثله يف 

إمنا يكون الفينة من بياضه، قال واللثأ من لثى الثمام أطيب منه وهو مثل العسل وليس يكون يف كل سنة 
الدهر وهو شئ كأن العيدان نضحت به فإذا أخذ عن الثمام مل تر له خمارج كمخارج الصمغ فيحت ما 

كان منه على الثمام على ثوب فال يترب وتنضح الشجرة من الثمام حىت تكون حتتها صفيحة فيلتثوا أي 
فتسيل يف االناء خالصته وهي غسالته فيشرب يقتلعوا فيجعل يف ثوب ويصب عليه املاء وجيعل حتته إناء 

ومن شاء أعقده، قال ابن دريد أعقدت العسل والقطران إعقادا إذا طبخته، وعقدت احلبل والعهد 
ة  وهي يف قراء"وفومها وعدسها"وغريمها عقدا، الفراء يقال الفوم والثوم للحنطة، ومنه قوله عز وجل 

قيب وثرقيب، ويقال وقعوا يف عافور شر وعاثور شر، وقال عبد اهللا وثومها وعدسها، ويقال ثوب فر
  : العجاج

  بل بلدة مرهوبة العاثور

قال األصمعي نرى أنه من قوهلم عثر يعثر أي يقع يف الشر، والنفي والنثي ما نفاه الرشاء من املاء، قال 
  : الراجز وهو االخيل

  مواقع الطير على الصفي  يفنن المتنيه م كأن

وهي االثايف واالثاثي لغة لبعض بين متيم، وهو الضالل بن فهلل وثهلل، ويقال عفنت يف اجلبل وعثنت إذا 
صعدت وأنا أعفن وأعثن، ويقال الشيخ يدلف ويدلث إذا مشى مشيا ضعيفا، ويقال مث وفم يف حروف 

وغ الدلو وثروغها، ويقال هو اللفام واللثام، قال النسق، والنكاف والنكاث داء يأخذ االبل، ويقال هو فر
الفراء اللثام على الفم واللفام على االرنبة، ويقال فالن ذو ثروة وذو فروة أي كثرة، ويقال قد جئث 

  .الرجل وجئف وزئد إذا فزع

  الفاء والكافباب

 احلساكل قال األصمعي يقال يف صدره علي حسيفة وحسيكة أي غل وعداوة، وقال ابن االعرايب
واحلسافل الصغار، األصمعي وأبوعمرو السلفان والسلكان أوالد احلجل يقال للذكر واالنثى سلف ومل 

نسمع سلفة ولو قلته لكان جيدا، ويقال سلك وسلكة، أبوصاعد سلفان احلجل وأسالف احلجل أوالده 
  .الواحد سلف للذكر واالنثى
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  القاف والكافباب

ي دفع يف صدره، ويقال للصيب والسخلة امتك ما يف ضرع أمه وامتق ما األصمعي يقال دمقه ودمكه أ
  : يف ضرع أمه إذا شربه كله، وأنشد للكميت

  رضاعا وأخالف المعيشة حفل  مهأخالف المعيشة من تمقق

ويقال قاتعه اهللا وكاتعه اهللا يف معىن قاتله اهللا، وقال أبوعمرو يقال هو أعرايب كح وأعرابية كحة، أبوزيعد 
يقال أعرايب قح وأعراب أقحاح أي حمض خالص، ومثله عبد قح أي خالص حمض، األصمعي القح 

حاحة أي إىل أصله، اخلالص من اللؤم والكرم ومن كل شئ، وقال أبوعبيدة نرى أنه من قوهلم رجع إىل ق
الفراء يقال للذي يتبخر به قسط وكسط، وقد قشطت عنه جلده وكشطت، قال ومر أعرايب بآخرين 

جيتزران بعريا فقال لرجل ما اسم الكاشطني قال له أحدمها خائبة املصادع واآلخر رأس بغري شعر فقال يا 
 قهرت الرجل أقهره، قال ومسعت كنانة ويا صليع أطعماين ذا اللحم، وقد قحط القاطر وكحط، وقد

بعض بين غنم بن دودان من بين أسد يقول فالن تكهر، قال وقريش تقول كشطت وقيس ومتيم وأسد 
قشطت، ويف مصحف عبد اهللا بن مسعود قشطت بالقاف، األصمعي إناء قربان وكربان إذا دنا أن ميتلئ، 

ثاء وكريثاء، األصمعي والفراء يقال عسق به أبوعبيدة قالوا بسر قراثاء وكراثاء، وقال بعضهم متر قري
وعسك به إذا لزمه، الفراء يقال رجل زبعبك وزبعبق للحديد، ويقال حزكته باحلبال أحزكه كما تقول 

حزقته أحزقه، الكاليب يقال ظل مقردحا ومكردحا أي دائبا يف عمله، قال ويقال رأيت فالنا وقم من 
  .قال واالقهب واالكهب لون إىل الغربة. ومثلها وكم منهفالن حني رآه أي سكت وأصاخ حني رآه، 

  الكاف والجيمباب

وقال أعرايب األصمعي يقال مر يرتك ويرتج إذا ترجرج، ويقال أخذه سك يف بطنه وسج إذا الن بطنه، 
مرة الن يكون يف بطين بعض النكراء أحب إيل من أن يكون سجا سجا، ويقال الزمكى والزجمى لزمكى 
الطائر، ويقال ريح سيهك وريح سيهج وريح سيهوك وريح سيهوج إذا كانت شديدة، وقال رجل من 

  : بين سعد

 وجعليها كل ريح سيه جرت  وجدار سلمى بين دارات الع يا

    من عن شمال الخط أو سماهيج

  

  .وهو السهك والسهج يقال سهكه وسهجه وسحقه، قال أبوعمرو املسهك واملسهج ممر الريح
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  السين والثاءباب

األصمعي يقال الوطس والوطث الضرب الشديد باخلف يقال وطس االرض خبفه وقد وطث، ويقال ناقة 
   :فاسج وفائج وهي الفتية احلامل، وأنشد هلميان

  والبكرات اللقح الفواثجا

ويروى الفواسجا، ويقال فوه جيري سعابيب وثعابيب وهو أن جيري منه ماء صاف فيه متدد، وأنشد البن 
  : مقبل

  على سعابيب ماء الضالة اللجن  بالمردقوش الورد ضاحية يعلون

قوله باملردقوش أراد املرزجنوش وقوله ضاحية يقول جعلنه ظاهرا فوق كل شئ يعلون به املشط وقوله ماء 
الضالة أراد ماء اآلس شبه خضرته خبضرة السدر، وقال غريه يغسلن رؤوسهن بالسدر مث يعلينها 

ظالم وملس باملرزجنوش واللجن املتلزج، ويقال ساخت رجله يف االرض وثاخت، ويقال أتيته ملث ال
  .الظالم أي حني اختلط الظالم

  الثاء والذالباب

األصمعي يقال لتراب البئر الذي خيرج منها النبيثة والنبيذة، ويقال قرب حذحاد وحثحاث إذا كان 
سريعا، ويقال قذم له من ماله وقثم وغذم وغثم إذا دفع إليه منه دفعة فأكثر، ويقال قرأ فما تلعثم وما 

 يقال خرجت غثيثة اجلرح وغذيذته إذا خرجت مدته وما فيه، وقد غث يغث وغذ يغذ، تلعذم، اللحياين
  : ويقال جذوت وجثوت وهي القيام على أطراف االصابع، وأنشد األصمعي للنعمان ابن نضلة العدوي

  وصناجة تجذو على كل منسم  ريةشئت غنتني دهاقين ق إذا

ويقال جذوت على أطراف أصابعي إذا قمت على أصابعك وجثوت على ركبيت ويقال جذوة وجذوة 
، وقال اللحياين يقال جثوة وجثوة وجثوة، أبو عمرو "أو جذوة من النار"وجذوة يف قوله عز وجل 

  .الشيباين يلوذ ويلوث سواء، الفراء يقال ما له ثفروق وما له ذفروق

  السين والشينباب

صمعي يقال جاحشته وجاحسته وجاحفته إذا زامحته، قال وبعض العرب يقول للجحاش يف القتال قال األ
  : اجلحاس، وأنشد لرجل من بين فزارة

 يضربي الهامات واحتباس من  ياسا أقعاش قاسى لك م إن
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    والضرب في يوم الوغى الجحاس

الفراء يقال ناقة سرداح وشرداح يف جسمها وعظمها، قال وقال بعض العقيلني أحلق احلس باالس، قال 
ومسعتهما بالشني من بعض بين كالب، واملثل أحلق احلس باالس، واالس السيساء، وقال ابن دريد مثل 

  .ول من عاديتممن أمثاهلم ألصقوا احلس باالس، واحلس يف هذا املوضع الشر يقول فأحلقوا الشر بأص

أبو . أبوزيد يقال مضى جرس من الليل وجرش. واحلس الشر أصله. قال ابن االعرايب الزق احلس باالس
قال ويقال السوذق والشوذق . عمرو يقال سئفت أصابعه وشئفت وهو تشقق يكون يف أصول االظفار

.  واحتمسا إذا اقتتالوقد احتمش الديكان. اللحياين يقال محس الشر ومحش الشر إذا اشتد. للسوار

وعطس فسمته ومشته، ويقال غبس وغبش للسواد، وقد غبس الليل واغتبس وغبش واغتبش، ويقال 
الفراء يقال أتيته بسدفة من الليل وشدفة وسدفة وشدفة وهو . خرجنا بغبش وغبس أي بسواد من الليل

  : نشدين النمرييقال الفراء أ. السدف والشدف، وقد جيمعون بني السني وألشني يف الشعر

 نبالهم تطيش وجعلت  إنا إذا ما حمي الوطيس

  : قال أبويوسف وأنشدنا أبوعمرو اليب زرعة التيمي

  هل لك يا خليلتي في الطفش  شمنلها وأولعت بال قلت

   سقالت نعم وأغزيت بالرم

النمش االلتقاط للشئ كما يعبث االنسان بالشئ يف االرض، والطفش النكاح، والرمس الرمي يقال رمسه 
باحلجر أي رماه به، األصمعي يقال جعشوش وجعسوس وكل ذلك إىل قمأة وصغر وقلة، ويقال هو من 

 البن وأنشد يف السدف. جعاسيس الناس وال يقال يف هذا بالشني، ويقال تنسمت منه علما وتنشمت
  : مقبل

  بصدرة العنس حتى تعرف السدفا  ادهقد جعلت الصبح موع وليلة

  السين والتاءباب

ويقال رجل حفيسا وحفيتا إذا كان ضخما . قال االصمعى يقال هو على سوسه وتوسه أي خليقته
  : وأنشدنا الفراء لعلباء بن أرقم. ضخم البطن إىل القصر ما هو

  عمرو بن يربوع شرار النات  التعسقبح اهللا بني ال يا

   ياتاء وال أكفأع ليسوا



ابن السكيت- القلب واإلبدال  26  

. يريد بالنات الناس وباالكيات االكياس، قال وطيئ يسمون اللصوص اللصوت ويسمون اللص لصتا

  : وأنشد لرجل من طيئ. وهم اللذين يقولون للطس طست وأكثر العرب عربه على طسة وطس

  وبني كنانة كاللصوت المرد  ااؤهنهدا عيال أبن فتركن

  

  السين والصادباب

ويقال . وماء سخن وصخن. قال الفراء يقال صفق الباب وأصفق وسفق وأسفق، ويقال سفط وصفط
. قال وبقال أشخص فالن بفالن وأشخس به يعنون اغتابه. هو السخد والصخد للذي خيرج بعد الولد

ويقال أخذت االمر بصنايته وبسنايته كما يقولون . لصدغ ويقال بالسني والزايويقال هي املصدغة وا
ويقال مشست الدابة ومشصتها، ويقال هذه غنم سلغان وصلغان واحدها سالغ وصالغ إذا . أخذته حبذافريه

ألقت آخر أسناا، قال وبنو العنرب يقولون الصوق والصاق بعنون السوق والساق، والصوبق يعنون 
ويقال . قال ومسعت أبا عمرو يقول مغس الرجل وإنه ليجد مغسا. ق، ويقال أخوه سوغة وصوغهالسوي

قال أبوعبيدة وقوم يقولون للبساط . قال ويقال الرسغ والرضع. مغسا بالتخفيف وكذلك بالصاد أيضا
  .ين يضرب أسدريه وأصدر به وأزدريهويقال جاء. بصاط

  السين والزايباب

شأس وشأز وهو الغليظ، ويقال نزغه ونسغه وندغه وذلك إذا طعنه بيد أو رمح، األصمعي يقال مكان 
  : وأنشد لرؤبة

  إني على نسغ الرجال النسغ

  : وقال أيضا

  لذت أحاديث الغوي المندغ

أبوعبيدة الشاسب والشازب الضامر، األصمعي الشازب الذي فيه ضمر وإن مل يكن مهزوال والشاسب 
والشاسف الذي فيه يبس، قال ومسعت أعرابيا يقول ما قال احلطيئة أينقا شزبا إمنا قال أعرتا شسبا، ويقال 

  : قال ويروى بيت أيب ذؤيب. للبسر الذي يشقق وخيفف الشسيف

  مثل القناة وأزعلته االمرع  وعته سمحجالجميم وطا أكل



ابن السكيت- القلب واإلبدال  27  

ويروى أسعلته، واملعىن واحد أي أنشطته، والزعل النشاط، ويقال قد تسلع جلده وقد تزلع جلده أي 
  : تشقق، وأنشد للراعي

  ثعالب موتى جلدها قد تسلعا  انصي بالمتان كأنه وغملى

ويروى تزلعا، ويقال غمل النبت إذا ركب بعضه بعضا حىت يسود ويعفن، ويقال ضربه وسلع رأسه أي 
شقه، ويقال رأيت يف رجله سلوعا أي شقوقا، ويقال اذهب إىل ذلك السلع فانزل فيه وهو الشق يف 

اجلبل، ويقال قد خزقه وخسقه، أبوعبيدة يقال هو معجس القوس وعجس وعجس ومعجز وعجز وعجز 
للمقبض، ويقال قعدت إىل لزق دار فالن ولسق دار فالن، أبوزيد يقال متلس من االمر متلسا ومتلز منه 
متلزا إذا خرج منه، الفراء الرجس والرجز مبعىن واحد، ويقال االزد واالسد، يونس يقال حتوست منه 

  .وحتوزت إذا حدت، ويقال حتوست وحتوزت أي انقبضت

  الزاي والصادباب

  : تنا زمزمة من بين فالن وصمصمة أي مجاعة، وأنشد اليب حممد الفقعسي يف صفة إبليقال جاءاألصمعي 

  إذا تدانى زمزم لزمزم

  وأنشد أيضا السهم بن حنظلة الغنوي 

  كانوا االنوف وكانوا االكرمين أبا  زمةاء زمدوني من االنب وحال

ويروى صمصمة، ويقال نشصت املرأة على زوجها ونشزت وهو النشوز والنشوص، ومنه يقال نشصت 
  : وأنشد لالعشى. والنشاص من الغيم املرتفع.ثنيته إذا خرجت

  قضاعية تأتي الكواهن ناشصا  تشيخ عشاء فأصبح تقمرها

قال ومسعت خلفا يقول مسعت أعرابيا يقول مل حيرم من فزد .والشرز والشرص واحد وهو الغلظ.أي ناشزا
واملعىن مل حيرم من أصاب بعض حاجته وإن مل ينلها أحد . أراد فصد له فخفف وأبدل الصاد زايا. له

 زايا، بفال للذي مل كلها، وقال أبوعبيدة قالوا مل حيرم من فصد له وبعضهم يسكن الصاد وبعضهم حيوهلا
يصب مجيع حاجته وما طلب والصاب دون ذلك، وذلك الن رجلني ضافا رجلني فلما أصبحا فالتقيا 

تذاكرا ما قريا فقال أحدمها قريت طائال إمنا فصد يل فقال صاحبه مل حيرم من فصد له، وذلك أن العرب 
 وأخذوا ذلك الدم وشووه له يف شئ إذا أتاهم ضيف وليس عندهم ما يأكله فصدوا له بعريا أو حيوانا

وأطعموه، ويقال فز اجلرح يفز فزيرا وفص يفص فصيصا إذا سال، ويقال ما يفص من يد فالن شئ أي 
  : ما خيرج من يده شئ، قال الفراء أنشدين بعض بين متيم
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 منها لقفاي أرتمز حررت  ذةبذت جانتجيت فجب ثم

  هذا لعمر اهللا من شر القنز  هولا أقحقا صادق فقلت

يريد القنص وإمنا قاهلا بالزاي الن الشعر مقيد، والعرب تقول ازدق مبعىن اصدق وال يقولون زدق، قال 
  : وأنشدين الكناين

 زامف غما تتقي ك مثقفة  هأنا كعلى شرج مصن فظل

  قريب كأصل الفقع بين القصائز  رهم وأمهبه االمر الم يريد

  

يريد به القصائص وهو شجر توجد الكمأة يف أصله، الفراء يقال شصره برحمه وبقرنه وشزره مبعىن واحد 
إذا طعنه شزرا، ويقال ما ا مصدة من برد، وقال النمريي مزدة، ويقال ما وجدنا العام مصدة وال مزدة 

ا بضرب أسدريه وأزدريه وأصدريه، ويقال بصقت وأحدون نأي ما وجدنا بردا، أبوعبيدة يقال جاء
  .يقولون بزقت

  التاء والطاءباب

األصمعي االقتار واالقطار النواحي، ويقال ما أبايل على أي قطريه وقع وعلى أي قتريه وقع أي على أي 
جانبيه وقع، ويقال طعنه فقطره وقتره أي ألقاه على أحد جانبيه، ويقال الغلط والغلت، وقال أبوعمرو 

 ما أستطيع وما أستطيع الغلت يف احلساب والغلط يف القول، األصمعي يقال رجل طنب ورجل تنب، ويقال
وما أستيع مبعىن واحد، الفراء فسطاط وفستاط وفساط، ويقال أتر اهللا يده وأطرها، وقد طرت يده 

وترت، قال ويقال التخوم والطخوم والتخوم والطخوم بالضم والفتح، قال وسألت الكسائي عن فتحها 
  : فلم يعرفه، قال وأنشدين أعرايب من بين سليم

  أكن منها التخومة والسرارا  يملجد بني سأفخر بم فإن

فمن ضم فواحدها ختم، يقال هو على ختم من االرض، قال ومسعت أبا عمرو يقول هي ختوم االرض 
  .بالفتح

  الالم والدالباب

  : يقال املعكول واملعكود احملبوس، ويقال معله ومعده إذا اختلسه، قال الراجز وهو القالخ بن حزن

  وأوخفت أيدي الرجال الغسال  العإذا ما االمر كان م إني
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  : وأوخفت أيدي الرجال أي قلبوا أيديهم باخلصومة، وقال

 خربا فمعدا وخاربين  أخشى عليها طيئا وأسدا

  .اخلارب اللص واجلمع اخلراب، معدا اختلسا

  الطاء والدالباب

أبو عبيدة يقال قطين من هذا أي حسيب وأهل جند يقولون قدين، األصمعي يقال مد احلرف ومطه ومطاه 
  : مبعىن واحد، ومنه مسيت املطية مطية الا ميطى ا يف السري أي ميد ا، قال امرؤ القيس

  وحتى الجياد ما يقدن بأرسان  بهم حتى تكل غزاتهم مطوت

  : ويقال بطغ الرجل وبدغ إذا تلطخ بعذرته، قال رؤبة

  لوال دبوقاء استه لم يبطغ

والدبوقاء العذرة نفسها، ويقال ما له عندي إال هذا فقد وإال هذا فقط، وهو االبعاد واالبعاط، قال 
  : العجاج

  فانصاغ بين الكبن واالبعاط

وقال أبوعبيدة امليدى وامليطى وامليدان وامليطان حولوا الدال طاء، وقال الفراء قال أبوخالد قدك وقال 
غريه قطك معناه حسبك، أبوزيد يقال هرط الرجل عرض صاحبه يهرطه هرطا وهرده يهرده هردا ومها 

 الطاء والدال يف واحدا، وكذلك هرت عرضه يهرته، الفراء هرد القصار الثوب وهرته، وقد جيمعون بني
  : القوايف، قال الراجز

 داشيخ ال أطيق العن إني  ركبت فاجعالني وسطا إذا

    وال أطيق البكرات الشردا

  : فجاوز بني الطاء والدال يف قافيتني، وقال أبوالنجم

  كأن تحت درعها المنعط  ن أدبة بمن ض جارية

ويقال املريطاء واملريداء تصغري مرطاء ومرداء وهو حيث مترط الشعر حول السرة، قال الفراء أنشدين 
  : املفضل

 يطبكأنها كتب الن نلوح  اأقفرت ال حي فيه منازل

  ولو شحطت ديار بني سعيد  اهينالة آتال مح فإني
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  : وأنشد الكاليب

 طالعضاه به يمشي ويلتق سوق  تجني اللثى ونضاضا عائرا طرحت

 المذاخر واستورى به الحبط منه  التحتى إذا صار مثل الزند وامت

 دقه تا بتخبو مرارا وأحيان  هرتت سحنارا تذكى ت كأن

أبوعبيدة يقال قرمط اخلطى وقرمد، قال ومسعت الكاليب يقول ثوب مقرمد إذا قطع فجاء مقلصا ضيقا، 
  : وحوض مقرمد، قال الفرزدق

  وحثت برجليها الحمار فقرمدا  اهانجعدلت نجبين ع إذا

  الصاد والطاءباب

األصمعي يقال للناقة إذا ألقت ولدها ومل يشعر أي مل ينبت شعره قد أملصت وأملطت، وألقته مليصا و 
مليطا، وهي ناقة مملص ومملط وإبل مماليص ومماليط، فإذا كان ذلك من عادا قيل هي ممالص وممالط، 

ائص واجلميع عيط ويقال اعتاطت رمحها واعتاصت ومها سواء إذا مل حتمل أعواما وهى ناقة عائط وع
  .وعيص

  الطاء والجيمباب

  : األصمعي يقال بط فالن جرحه وجبه، وأنشد جلبيهاء االشجعي يف صفة إبل

 اوحنتعساليجه والثامر الم  ت كأن القسور الجون بجهالجاء

  

قوله جبها أي تكاد تتفتق من السمن، قال واالطم واالجم كل بيت مربع مسطح، وقال غريه هو 
  : اجلوسق، قال قيس بن اخلطيم

  وترك الفضى شوركتم في الكواعب  هونملذرى اآلطام قد تع فلوال

  : وقال امرؤ القيس

 دلأجما إال مشيدا بجن وال  وتيماء لم يترك بها جذع نخلة

  الصاد والضادباب
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ه ومضمضه إذا غسله، أبوعبيدة يقال عاد إىل ضئضئه وإىل صئصئه وإىل األصمعي يقال مصمص إناء
صيصئه أي إىل أصله واملعروف اهلمز فيه، ويقال قد صاف السهم يصيف وضاف يضيف إذا عدل عن 

  : اهلدف، قال أبوزبيد

  فمصيب أو صاف غير بعيد  قرشكل يوم ترميه منها ب

فيقال للشمس قد تضيفت إذا مالت للغروب ودنت منه، ومنه اشتق الضيف، وقد ضافين الرجل إذا دنا 
منك ونزل بك، أبو عمرو يقال ما ينوص حلاجة وما يقدر على أن ينوص أي يتحرك لشئ، ومنه قوله 

 تعاىل والت حني مناص، ويقال ما ينوض حلاجة وما يقدر أن ينوض أيضا، قال وقد انقاض الشئ

وانقاض مبعىن واحد، وقال األصمعي املنقاض املنقعر واملنقاص املنشق طوال، وانقاصت الركية وانقاصت 
  : السن إذا انشقت طوال، وأنشد اليب ذؤيب اهلذيل

 وربأناس عثرة وج لكل  فريقا كقيص السن فالصبر إنه

القيص الشق طوال، اللحياين يقال نصنص لسانه ونضنضه إذا حركه، وقال األصمعي حدثنا عيسى بن 
  : عمر قال سألت ذا الرمة عن احلية النضناض قال فأخرج لسانه فحركه، وقال الراعي

  مكان الحب تستمع السرارا  هالحية النضناض من تبيت

  : احلب القرط، وقال محيد بن ثور

 ابسلمى أمره ثم صمم ورام  ونصنص في صم الحصى ثفناته

ويروى وحصحص يف صم الصفى ثفناته، اللحياين يقال تصافوا على املاء وتصافوا عليه، ويقال صالصل 
املاء وضالضله وهي بقاياه، ويقال قبضت قبضة وقرئ يف هذا احلرف فقبضت قبضة من أثر الرسول، 

 مسعت أبا وقبصت قبصة، وزعم غريه أن القبصة أصغر من القبضة وأا بأطراف االصابع، وقال اللحياين
  .ه، وقال األصمعي تصوك بالصاد إذا تلطخزياد يقول تضوك فالن يف خرء

  الالم والراءباب

أبوعبيدة الف وارف واحد وهو الذي قد ذهب ماله، ويقال هي التالتل والتراتر، ويقال تلتله وترتره، 
عر وهو نويفع بن نفيع ويقال سهم أملط وأمرط إذا مل يكن له ريش، وقد متلط ومترط، قال الشا

  : الفقعسي

  ال الريش ينفعه وال التعقيب  القذاذ فليس منه مصنع مرط

  : ويقال جذع متقطر ومتقطل، قال املتنخل اهلذيل
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  كما تقطر جذع الدومة القطل  هده دملى جيتسق مجدال

  : قال ويرى بيت محيد بن ثور

  بفي من بغى خيرا إليها الجالمد  اورهاء تخصي حماره جلبانة

ويروى جربانة، قال اللحياين يقال امرأة جلبانة وجربانة وهي احلمقاء، ويقال هي السيئة اخللق، وقال 
أبوعمرو الشيباين امرأة جلبانة بالكسر جتلب وتصيح، قال ويقال جلبانة، و يقال فحل مليخ ومريخ للذي 

 يقول قد أبل عليهم وأبر عليهم إذا غلبهم خبثا، قال األصمعي ال يلقح، قال أبويوسف ومسعت أبا عمرو
يقال لثدت القصعة بالثريد إذا مجع بعضه إىل بعض وسوي ورثدت، وقد رثد املتاع إذا نضد وسوي 

املنضد، والرثيد املنضود، ومنه مسي مرثد، ويقال تركت فالنا مرتثدا أي قد ضم متاعه بعضه إىل بعض 
  :  وامسه ثعلبة بن صعري وذكر الظليم والنعامةونضده، وأنشد للمازين

  ألقت ذكاء يمينها في كافر  ادمثقال رثيدا بع فتذكرا

ويقال هدم ملدم . يقول ابتدأت يف املغيب. والكافر الليل. وذكاء يعين الشمس، ويقال للنار ابن ذكاء
  : وأنشد لعنترة. ويقال ردم ثوبه إذا رقعه. ومردم

  أم هل عرفت الدار بعد توهم  ردمهل غادر الشعراء من مت

وإمنا هو مثل يقول هل تركوا مقاال لقائل، ويقال اعلنكس . يقول هل ترك الشعراء شيئا يرقع ويردم
  : قال العجاج. واعرنكس إذا تراكب وكثر أصله

  بفاحم دووي حتى اعلنكسا

: اعلنكس تراكب وكثر أصله، وقال أيضا. ودووي عوجل وأصلح. قوله بفاحم يعين شعرا أسود

  واعرنكست أهواله واعرنكسا 

اعلنكست واعرنكست ركب بعضها بعضا، وقد هدل احلمام الوحشي وهدر، واهلديل ذكر احلمام، 
عنه إذا ألقاها عنه وال يقال ويقال طلمساء وطرمساء للظلمة، ويقال للمدرع نثلة ونثرة، ويقال قد نثلها 

قد نثرها، ويقال قد مجله وجرمه إذا قطعه، الفراء يقال إنه لصلنقح الصوت وصرنقح الصوت أي شديد 
  : الصوت، وقال جران العود

  من القوم إال االحوذي الصرنقح  هكل ال يففغل مق ومنهن

ويقال وجل أوجل ووجل للخائف و وجر أوجر ووجر، وحكى احلضرمي عن يونس بركعت الرجل 
الفراء يقال طلس وطرس للصحيفة . بالسيف وبلعكت، ويقولون قد بركع الرجل إذا سقط على ركبتيه
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أي املمحوة، قال ويقال انزلق احلمل وانزرق إذا سقط من وراء البعري، قال ويقال ذهبوا شعاليل وشعارير 
  : متفرقني، وقد جيمعون بني الالم والراء يف قافيتني، أنشدين أبوصاعد الكاليب

 زليدية برقم فوق ع تهاويل  تقلظعن فيها يمينه ع إلى

 رزجحاد باالشاحة وال إليهن  إذا احتثها البيض االوانس أو وحى

قال الفراء يقال هو يأكل الصريم والصيلم يف معىن الوجبة والوزمة وهي أكلة يف اليوم والليلة، وأنشدين 
  : الكاليب

 هالعوقولهم بسحر ت  ارهن االجباهللا م أعوذ

    إلى ذمول تقضم الحجاره

  .يعين الرحي اليت تطحن ا حجارة خترج من املعادن ليستخرجوا منها الذهب

  الدال والتاءباب

األصمعي يقال هو السدى والسىت لسدى الثوب، وهو االسدي واالسيت، فأما السدى من الندى فبالدال 
ا ندي ووقع ال غري، يقال سديت االرض إذا نديت من السماء كان الندى أو من االرض، ويقال للبلح إذ

  : واسترخت ثفاريقه هذا بلح سد، وقد أسدى النخل، وأنشد للحطيئة

 ابالمطي به عادية رك أيدي  مستهلك الورد كاالسدي قد جعلت

ويروى رغبا، ورغب واسعة، وركب مجع ركوب وهو الذي به آثار، الفراء جئتنا بدوالتك وتوالتك 
وحكى . ويقال مدر بسلحة ومتر به ميدر وميتر. وهي الدواهي والواحدة دولة وتولة على مثال ختمة

  : وقال الشاعر. األصمعي يقال قد أعتد له وأعد له من العدة. مدهته ومتهته يف معىن مدحته

  أنهاً وغرما وعذابا معتدا

ويقال هرت فالن . ويقال للنمر سبندى وسبنىت. ويقال سبنداة وسبنتاه للجريئة. من أعتد فهو معتد
وقد مد يف السري . والتوجل والدوجل الكناس. وكذلك يقال هرت عرضه وهرده. الثوب وهرده إذا خرقه

  .ومت، وهو الدفتر وبنو أسد يقولون التفتر

  الدال والذالباب

أبو عمرو يقال ما ذاق عذوفا وما ذاق عدوفا أي ما ذاق شيئا، قال أبوعمرو أنشدت يزيد بن مزيد 
عدوفا فقال صحفت يا أبا عمرو فقلت مل أصحف لغتكم عذوفا ولغة غريكم عدوفا، الفراء يقال 
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 شعاير بقند حرة ادرعفت االبل واذرعفت إذا أسرعت واستقامت، وقد اقدحر واقذحر، وقد تفرقت
وقنذحرة، وتفرقت شعارير بقدان وقذان والذال يف كله أجود، ويقال قد اقذحر للسباب مثل أحربين، 

  : وأنشد

 رينأن هرأيته وهو ك  الزمام راعه ذو الزرين إذا

    يداركان الهرس مقذحرين

  .قال ومسعت خالد بن كلثوم يقول الذحاذح والدحادح القصار والواحدة ذحذاحة ودحداحة

  الهمزة والياءباب

األصمعي يقال رجل يلمعي وأملعي إذا كان ظريفا، ويقال يلملم وأمللم اسم جبل أو موضع، الفراء يقال 
مريوق وقد يرق، ويقال آلفة تصيب الزرع الريقان واالرقان، وهذا زرع مأروق وقد أرق وهذا زرع 

  : للرجل الشديد اخلصومة رجل يلندد وألندد، قال طرفة

 ددنعقيلة شيخ كالوبيل يل  فمرت كهاة ذات خيف جاللة

  : ويقال طري يناديد وأناديد أي متفرقة، وأنشد لعطارد بن قران احلنظلي

 اديدير ينخارجا ط يرونني  ىأهل حجر ينظنون مت كأنما

  أو أمة خرجت رهوا إلى عيد  رأت بازيا نضح الدماء به طير

ويقال يربين وأبرين اسم موضع، ويقال للجلد االسود يرندج وأرندج، وعود يلنجوج والنجوج وهو 
العود الذي يتبخر به، ويقال يف أسنانه يلل وألل وهو أن يقبل االسنان على باطن الفم، ويقال نصل يثريب 

  : ب إىل يثرب، وأنشدين أبو فقعس ملرداسوأثريب منسو

 انمن عكي الض وشربتان  نمط وسن أقم الكلة

 نشذاذ خيثربيات ق من  نطمسا في حوايا الب ألين

    يرمي بها أرمى من ابن تقن

  : قال وأنشدين الدوداين

  وأثربي سنخه مرصوف

  

قال األصمعي يقال رمح يزين وأزين ويزأين وأزأين منسوب إىل ذي يزن ملك من ملوك محري، اللحياين 
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  .يقال هذا أذرعات وبذرعات، وبقال لدويبة تنسلخ قصري فراشة يسروع وأسروع

وقال االعراب هي دودة تكون يف البقل فيها خضرة وصفرة ومحرة وإمنا تقع يف البقل قبل أن يهيج بنحو 
هر، ويقال قطع اهللا يديه، وحكى اللحياين عن الكسائي أنه مسع بعضهم يقول قطع اهللا أديه، الفراء من ش

ويقال للرجل الرفيق اليدين إنه ليدي وأدي، ويقال ولدته أمه يتنا وأتنا إذا خرجت رجاله قبل رأسه، 
ة وسحاية، قال املستوغر بن ة وبنو متيم يقولون عباية وعظاية وصالية وسحاءة وصالءة وعظاءويقال عباء

  : ربيعة

 الهر ينتهس العظايا كفعل  يهنوالعب بالعشي بني ب

  وال يسقى من الداء الشفايا  يظفرت يداه وال يؤب فال

ويروى فال ذاق النعيم وال يؤىب، ويقال يعصر وأعصر، ويقال ما يف سريه أمت ويتم أي إبطاء، وقوم 
  .ة مكان اهلمزة ياء كقولك امرأة سقاية وقراية أي تقرأة وقراءجيعلون يف ما كان من ضرب سقاء

  الواو والهمزةباب

  : ل وكان رؤبة ينشداألصمعي يقال أرخ الكتاب وورخه، وقد أكفت الدابة ووكفتها، قا

  كالودن المشدود بالوكاف

وقد أكدت العهد ووكدته، أبوعبيدة يقال آصدت الباب وأوصدته إذا أطبقته، وأوسدت الكلب وآسدته 
األصمعي يقال ذأى البقل يذأى بلغة أهل احلجاز ويقول أهل جند ذوى وهو يذوي . إذا أغريته بالصيد

ت له، قال ذويا، قال وقوهلم ذوي خطأ وحكاها أبوعبيدة عن يونس، الفراء يقال ما أت له وما و
ويقال آخيته وواخيته، ويقال . األصمعي أت له آبه فطنت له، وقال أبوزيد وت له بفتح الباء أبه وا

  : قال اهلذيل. وولدة وإلدة. وشاح وإشاح، ووسادة وإسادة

  يناكدهم ورد من الموم مردم  امإلدة سفع الوجوه كأن له

ويقال بيين وبينه وجاح ووجاح وإجاح، وهو الزوان والزؤان أبوعبيدة يقال وعاء وإعاء، ويقال ولد فالن 
فينا وألد فالن فينا، ويقال قد وشرته بامليشار بغري مهز وهي املواشري وأشرته باملشار وهي املآشري، وحكى 

، ويقال هو الوكاف الوكاف الفراء عن الكسائي يف الوجنة وجنة وإجنة، ووصلوا وحدانا وأحدانا
واالكاف واالكاف، قال وتقول هذيل للوقاء إقاء وللوعاء إعاء وللوضاء إضاء، الفراء العرب تقول ميثرة 

وميضأة وميجنة وجتمع مواجن ومواضئ ومواثر، ومنهم من يقول مآجن ومآضئ ومآثر، ويقال وحد 
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ف بكسر السني مهموز وغري ويوس. ويقال يوسف مضموم غري مهموز ومهموز. ربك وأحد ربك
  : وأنشد للعجري. قال وقال أبو احلراج يوسف مفتوح غري مهموز. مهموز

 بمني لمح عين بحاج بأسرع  فما صقر حجاج بن يوسف ممسكا

أبوعبيدة يقال ما أشد مؤونته فيهمزون لضمة الواو كما فعلوا ذلك جبمع ساق ودار فقالوا أسؤق وأدؤر 
ويف لغة . ومجل صؤول.وكذلك النوور. وليس من أصلهن اهلمز النك تقول منته متونه تقديرها قلته تقوله

هذا الباب كله ف. ويقال أنار وثالث أنور. من مل يهمز يقال صال يصول وقال بعضهم صؤل يصؤل
  .ويقال هو من أهل وج وحيول قوم الواو ألفا فتقول أج. بعضهم يهمزه وبعضهم ال يهمزه

  الزاي والذالباب

األصمعي يقال زرق الطائر وذرق، أبوعبيدة يقال زبرت الكتاب وذبرته إذا كتبته، قال األصمعي زبرت 
  .قال أنا أعرف تزبريت أي كتابيتة خفيفة، قال ويالكتاب إذا كتبته وذبرته إذا قرأته قراء

  حروف المضاعف التي تقلب إلى الياءباب

  : قال أبوعبيدة العرب تقلب حروف املضاعف إىل الياء فيقولون تظنيت وإمنا هو تظننت، قال العجاج

  تقضي البازي إذا البازي كسر

أراد تقضض فاستثقل ثالث ضادات فبدل إحداهن ياء، و يقال رجل ملب وإمنا هو من ألببت أي أقمت، 
  : قال املضربب بن كعب

  حرام وإني بعد ذاك لبيب  لها فيئي إليك فإنني فقلت

 إمنا هو من دسيت، "وقد خاب من دساها"بعد ذاك أي مع ذاك، ولبيب مقيم، قال وقول اهللا عز وجل 
قال ومسعت أبا عمرو الشيباين يقول قوله تعاىل مل يتسن أي مل يتغري وهو من قوله تعاىل من محاء مسنون 

ه يتسن من ذات الياء  أي غري متغري منه، فقلت ل"من ماء غري آسن"أي متغري، وقال ليس قوله عز وجل 
  : ومسنون من ذوات التضعيف، فقال هو مثل تظنيت وهو من الظن، وقال األصمعي يف قول العجاج

  تقضي البازي إذا البازي كسر

  

هو تفعل من انقضضت واالصل تقضض فرده إىل الياء كما قالوا سرية وأصله من تسررت ومن السرور 
ات ياء، أبو عبيدة التصدية التصفيق والصوت وفعلت منه صددت أصد، ومنه قوله عز فأبدلوا إحدى الراء
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ناين يقال ، أي يعجون فحول إحدى الدالني ياء يف التصدية، وقال الق"إذا قومك منه يصدون"وجل 
قصيت أظفاري يف معىن؟؟ قصصتها، وحكى ابن االعرايب خرجنا نتلعى وقد تلعيت من اللعاعة، وكان 

  : االصل تلععت، وأنشد

  وأما بفعل الصالحين فيأتمي  ا أما االله فيتقيامرء تزور

أراد فيأمت من قولك ائتممت بفالن أي اختذته إماما، أبوعبيدة يقال كععت تكع تقديرها تقر ويقال كعت 
أكيع، قال الفراء ومما قلب تشديده إىل الياء حكى الكسائي عن العرب جاء ساتا وجاء ساتيا يريد سادسا 

 من االصل، ومن قال ساتا فلما ثقلت تشديده بدلت بالياء وكانت خلفا من التاء وأخرجت الدال الا
فعلى لفظ ستة وستني ومن قال سادسا فعلى االصل، قالوا جاء سادسهم وسام وساديهم وساديتهن 

للمرأة، قال وزعم الكسائي أنه مسع أعرابيا يقول فكانت آخر ناقة حنرها والدي أو جدي سادية ستني، 
  : قال وأنشدين بعض العرب المرأة من بين احلارث ابن كعب

 ادجيداء أنفوارس بالب على  ذبلهف نفسي لهفا غير ما ك يا

  وابناهما خمسة والحارث السادي  اموعمرو وعبد اهللا بينه كعب

  : وقال اآلخر

  فزوجك خامس وحموك سادي  السعة فد أربا عم إذا

وقال رجل منهم يف امرأة كانت له تقارعه ويقارعها أيهما ميوت قبل وكان تزوج نساء قبلها فمنت 
  : وتزوجت هي أزواجا قبله فماتوا فقال

 ائياأعتدها من نس وخامسة  ومن قبلها أهلكت بالشوم أربعا

 لي إن لم يق اهللا ساديا وتعتد  سةأعوام أذاعت بخم بويزل

  : قال وأنشدين القاسم بن معن للحادرة

  وعام حلت وهذا التابع الخامي  اهثالث سنين منذ حل ب خال

يريد اخلامس، وهو الترخيم وإن مل يكن هاهنا دعاء كما قالوا بني حاذ وقاذ يريدون بني حاذف وقاذف، 
ويقال أمللت الكتاب وأمليته، ويقال أما عبد اهللا فمحس وأما عبد اهللا فمحس، ويقال ذمه يذمه وذأمه 

ه جيلوه جالء، وقد استعمل يذأمه وذامه يذميه، ومما يشبه هذا الباب قوهلم جل من بلده جيل جلوال وجال
فالن على اجلالية وعلى اجلالة، ويقال دوية وداوية، أبوعبيدة يقال بئر طامة وطامية للكثرية املاء، وكذلك 

  .يقال يف كل حبر ور إذا فاض طم وطما، األصمعي يقال طمى يطمي طميا و طما يطموا طموا
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  ما تزاد فيه الميم آخراباب

د امليم يف أشياء، وقالوا رجل فسحم إذا كان واسع الصدر، وهو من االنفساح، قال األصمعي العرب تزي
ورجل زرقم إذا كان أزرق، وستهم إذا كان عظيم االست أي أسته، ويقال شدقم إذاكان واسع الشدق، 

قال وجلهمة نرى أنه من جلهة الوادي، وجلهته ما استقبلك منه، قال ويقال ناب دلقم وهي املسنة اليت 
نكسرت أسناا من الكرب، وهو من االندالق واالندالق االسترخاء، يقال اندلق السيف إذا جرى من قد ا

غمده، ويقال غارة دلق، وسيف دالق إذا كان خيرج من غمده وكذلك دلوق، ويقال اندلق بطنه إذا 
 قليلة خرج وعظم، ويقال طعنه فاندلقت أقتاب بطنه إذا خرجت أمعاؤه، ويقال نقاة ضرزم إذا كانت

اللنب، قال ونرى أنه من قوهلم رجل ضرز إذا كان خبيال، قال وكرشم اسم رجل يصلح أن يكون من 
  .الكرش وامليم زائدة

  ما تزاد فيه النونباب

قال األصمعي زادت العرب النون يف أربعة أحرف من االمساء وقالوا رعشن للذي يرتعش، وللضيف 
  : حيضر مع الضيف ليأكل ما يقرى الضيف، قال الشاعرضيفن، وقال غري األصمعي الضيفن الذي 

  فأودى بما تقرى الضيوف الضيافن  نجاء ضيف جاء للضيف ضيف إذا

 ياونضالثريا أو عيون ال نجوم  هراتجي حكأن السمن ف ثريد

  : قال الشاعر. الضيون السنور

  كضيون دب إلى قرنب  هاراتجبالليل ل يدب

القرنب الفأرة، وامرأة خلنب وهي اخلرقاء وليس هو من اخلالبة، وناقة علجن وهي لغليظة اجلسرة 
  : املستعجلة اخللق، وأنشد لرؤبة

  تخليط خرقاء اليدين خلبن  نكل دالث علج وخلطت

وقال أبوزيد الدالث اليت تركب رأسها يف السري، يقال فيها اندالث إذا كان كذلك، أبوزيد يقال امرأة 
مسعنه نظرنة وهي اليت إذا تسمعت أو تبصرت فلم تر شيئا تظنته تظننا، وقال غري أيب زيد مسعته نظرنه، 

  : وأنشد يف ذلك

 هرننظ سمعنة  هنكا لنإن ل

  كالذئب وسط العنه  هنفم نةمع
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   هنظأال تره ت

  .ويقال يف خلق فالن خلفنة يعين به اخلالف

  الواو تقلب تاء وهي أول الحرفباب

وكذلك التخمة أصلها ومخة الا من . التكالن أصله من وكلت وكان أصله وكالن فأبدلت الواو تاء
الوخامة، يقال طعام وخيم إذا كان غري مرئ، وتقوى أصلها وقوى الا من وقيت، وتترى أصلها وترى 

صلها واهللا، وتالد من الا من املواترة، وتراث أصله وراث النه من ورثت، وجتاه أصله من الوجه، وتاهللا أ
  .املال، والتليد أصله من الواو أي ما ولد عندهم

  إبدال من حروف مختلفةباب

  : قال الشماخ. األصمعي يقال صاروا عباديد وعبابيد أي متفرقني

  كالسيل يركب أطراف العباديد  مآتوك بهز دون إخوته والقوم

أبوعبيدة يقال بيين وبينه قاب رمح وقدى رمح وقاد رمح وقيد رمح أي قد رمح، . أي الطرق املختلفة
. وحكى أبوعمرو قاب رمح وقيب رمح، قال األصمعي يقال قد تريع السراب وتريه إذا جاء وذهب

شد ويقال بط فالن جرحه وجبه، وأن. ويقال قد هاث فيه وعاث فيه إذا أفسد وأخذ الشئ بغري رفق
  : جلبيهاء االشجعي يف صفة إبل

 اوحنتعساليجه والثامر الم  ت كأن القسور الجون بجهالجاء

والقسور بنت، واجلون يضرب إىل السواد من شدة خضرته، جبها أي تنفتق من السمن، والعساليج مجع 
عسلوج وهي هنوات تنبسط على وجه االرض كأمثال العروق، واالطم واالجم كل بيت مربع مسطح، 

ذه األصمعي يقال نبض العرق ينبض ونبذ ينبذ إذا ضرب، ويقال مرث خبزه ومرذه، وقد مرث الشئ ومر
إذا لينه بيده وكل شئ مرث فقد مرذ، يقال أمرث الثريد فيفته مث يصب عليه اللنب مث مياث حىت يصري 

  : قال النابغة اجلعدي. كأنه آردهاجل مث يتحسى

  نزعنا المريذ والمديد ليضمرا  أبى أن ينقص القود لحمه فلما

ويقال ارمد وارقد إذا مضى على وجهه، ويقال هودج وفودج، والزحاليف والزحاليق آثار تزجل الصبيان 
فأهل العالية يقولون زحلوفة وزحاليف وبنو متيم ومن يليهم من هوازن يقولون . من فوق إىل أسفل

املأص من االبل زحلوقة وزحاليق، ويقال تركته وقيذا ووقيظا، واحملتد واحملفد أصل كل شئ، واملغص و
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البيض اللوايت قد قارفت الكرم الواحدة مأصة ومغصة، وعكرة اللسان وعكدته معظمه وأصله، ويقال قد 
استوثن من املال واستوثج إذا استكثر، واهلذف واهلجف اجلايف، ويقال قد اطرورى إذا انتفخ بطنه وقد 

ا يدبون دبيبا ومروا يدجون دجيجا، اظرورى، ويقال للناس وللدواب إذا مروا ميشون مشيا ضعيفا مرو
ويقال للرجل إذا تعود االمر وللدابة قد جرن عليه جرونا وقد مرن عليه مرونا ومرانة، أبوعبيدة يقال 

  : مرنت يده وجرنت وأكنبت، قال

  وهمتا بالصبر والمرون  يند لقد أكنبت يدك بع

ويقال عليه أمشاج من الغزل وأوشاج أي داخلة بعضها يف بعض، ويقال قد تفكن وتفكه إذا تندم، 
ويقال قد شاكله وشاكهه، ويقال قد سفح ما يف إنائه وقد سفكه وقد سفح دمه وسفكه، ويقال قرطاط 

  : وقرطان للربذعة، وأنشد اجلرمازي

  على وكاف خلق القرطاط  اطببي عير من االن بذب

ويقال حجر أصر إذا كان صلدا صلبا، ويقال قد ملقه بالسوط وقد ولقه وهو ضرب خفيف، أبوعبيدة 
يقال ريح ساكنة وساكرة مبعىن واحد، قال والزون والزور واحد وهو كل شئ يعبد ويتخذ ربا، وأنشد 

  : لالغلب بن جعشم العجلي

  جاؤوا بزوريهم وجئنا باالصم

وقالوا ال نفر حىت يفر هذان فعام بذلك وجعلهما ربني هلم، أبوعمرو املغطمطة واملغطغطة القدر 
نا سكران ملتكا يف معىن الشديدة الغليان، وحكى الفراء عن امرأة من بين أسد أا قالت يف كالمها جاء

بن االعراىب يقال شيخ تاك نا ملتخا وهو اليابس من السكر، وبقال قد اندال بطنه وانداح وانساح، اجاء
وفاك، وقحر وقحم، ويقال اغنب من ثوبك واخنب من ثوبك واكنب من ثوبك، ويقال غنب يغنب وخنب 

  .خينب وكنب يكنب مبعىن واحد أي كف

  . مت الكتاب واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا على حممد النيب وآله وسلم وحسبنا اهللا ونعم الوكيل
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